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Önsöz
Mişne Tora
Tamamýna yakýn kýsmý Moşe Rabenu’nun ölümünden
önce verdiði uzun nutkun sözlerinden oluşan – ve bu
nedenle “Devarim – Sözler” olarak adlandýrýlan –
Tora’nýn beşinci ve son kitabý, bir öðretmenin öðrencilerine verdiði ders için yaptýðý kýsa bir tekrar misali,
Tora’nýn bir tekrarý niteliðindedir. Bu kitapta Moşe
Rabenu, halka Mýsýr Çýkýşý’ndan sonra yaşanan bazý
olaylarý hatýrlatýp bunlardan gereken dersleri çýkarmalarýný telkin etmektedir. Bunun yanýnda bu kitapta
bazý yeni mitsvalarýn yanýnda Tora’nýn daha önce
verilmiş olan bazý mitsvalarý da tekrarlanmakta ve
onlar hakkýnda yeni bazý ayrýntýlara yer verilmektedir.
Bu içeriði nedeniyle, Devarim kitabý ayný zamanda
“Mişne Tora – Tora’nýn Tekrarý” olarak adlandýrýlýr.
Mýsýr’dan çýkan neslin, on casusun getirdiði olumsuz
rapor sonrasý Erets-Yisrael’e girme hakkýný kaybedip
nesil deðişene kadar kýrk yýl boyunca çölde dolaşmasý
ve burada ölmesi, her ne kadar kendi içinde acýysa da,
Bene-Yisrael’in yaşamýnýn, Tora öðrenimi ve mitsvalar eksenli bir yaşantý yönünde şekillenmesi ve belli
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bir düzene oturmasý için çok önemli bir avantaj olmuştur. Bu süre zarfýnda yiyecek, su, korunma gibi temel
ihtiyaçlarý mucizevî olarak karşýlanan, Tora’nýn belirttiði üzere giysileri bile yýpranmayan Bene-Yisrael’in
yapacak tek bir şeyi vardý: Büyük liderleri ve öðretmenleri Moşe’den Tora’yý en ince ayrýntýsýna kadar
öðrenmek.
Bu açýdan bakýldýðýnda, Moşe Rabenu’nun, Devarim
kitabýnda okuduðumuz nutku içinde verilen “yeni”
mitsva ayrýntýlarý için hayatýnýn sonunu beklemediði
aşikârdýr. Sinay Daðý’nda Tora alýndýðýndan beri,
Tora’nýn tüm mitsvalarý aşamalar halinde ve çok
güçlü bir eðitim sistemiyle öðrenilmiş ve hemen uygulamaya geçirilmiştir. Kýrk yýla yakýn bir süre boyunca
Bene-Yisrael Tora öðrenimi ve uygulamasý etrafýnda
dönen bir yaşamla yoðrulmuştur. Dolayýsýyla her ne
kadar “Sözlü Tora” terimi, sadece “aðýzdan aðza
aktarýlan bilgiler” olarak algýlanabileceði için yanýltýcý
olabilirse de, aslýnda Tora ve mitsvalar sadece birer
bilgi olarak kalmýş deðil, fiili olarak hayatýn bir parçasý
olmuştur. Böylelikle, “Sözlü Tora” ile kastedilen, salt
entelektüel bilgi aktarýmý deðil, aktif olarak yaşanan
ve sonraki nesil tarafýndan da ayný şekilde izlenip
benimsenen bir Tora yaşamýdýr.
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Bu gerçeðin ýşýðýnda, Moşe Rabenu’nun konuşmasýnýn
bir parçasý olarak verilen yeni ayrýntýlar, aslýnda yeni
deðildir ve Tanrý’nýn, Kendi tasarrufu doðrultusunda
düzenlediði Tora’daki yerlerini, yine O’nun tasarrufu
doðrultusunda – ki bu tasarrufun mantýklý bir nedenine birazdan Rabi Samson Raphael Hirsch’ten yapýlacak alýntýyla deðinilecektir – Devarim kitabýnda,
“Moşe’nin aðzýndan yazýlmýş olan nutkun” içinde bulmuştur. Böylece her ne kadar Moşe’nin kendi sözlerine dâhil olarak veriliyor gibiyse de, Devarim kitabý da,
týpký Tora’nýn diðer kitaplarý gibi tümüyle Tanrý’nýn
Moşe’ye dikte ettirdiði sözlerden oluşur.
Kaynaklarýmýzda açýkça belirtildiði üzere, Moşe
Rabenu, bir insanýn erişebileceði en yüksek manevi
mertebe olan, “Tanrý’nýn yanýnda tam bir hiç olma”
düzeyine ulaşmýştýr. Hahamlarýmýz’ýn belirttikleri
üzere “Şehina, Moşe’nin gýrtlaðýndan konuşurdu”.
Moşe’nin aðzýndan çýkan sözler, doðrudan Tanrý’nýn
sözleriydi. Bu açýdan Moşe Rabenu, kendisini Tanrý’nýn
sözlerini halka ulaştýran bir iletim aracý haline getirmiş, kendisini Tanrý’ya tamamen teslim etmişti. Ýşte,
Devarim kitabýnda Tanrý’nýn sözlerinin Moşe’nin
nutku dâhilinde verilmesinin anlamý budur. Sözler
Moşe’nin aðzýndan çýkmýştýr; ancak konuşan Tanrý’dýr.
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Devarim Kitabý’ndaki Mitsvalar
Devarim kitabý, Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e girme
aşamasýnda olduðu döneme aittir. Dolayýsýyla Moşe
Rabenu’nun nutkunda yer alan mitsvalarýn büyük
çoðunluðu, Erets-Yisrael’i ve oradaki yaşamý ilgilendirir. Moşe, konuşmasýnda, doðrudan Erets-Yisrael’le
ilgili olmayýp çöldeyken de uygulanabilen, ama daha
önceki kitaplarda okumadýðýmýz yeni mitsvalarý veya
daha önce gördüðümüz mitsvalar hakkýnda bazý yeni
ayrýntýlarý da vermektedir. Yukarýda belirtildiði üzere
Moşe Rabenu bu ayrýntýlarý halka öðretmek için
ha-yatýnýn son bir buçuk ayýný beklemiş deðildir. Bu
yeni mitsvalarla yeni ayrýntýlarýn daha önce deðil de
özellikle Devarim kitabýnda verilmesinin nedeni,
onlarýn Devarim kitabýnýn Erets-Yisrael’e hazýrlýk
temasýyla bir şekilde baðlantýlý olmalarýdýr. Bu noktada sözü, Devarim kitabýna yaptýðý açýklamalarýn başýnda bahsi geçen baðlantýlarýn bazýlarýna deðinen ve
bunu yaparken Devarim kitabýnýn mitsva içeriðinin
de bir özetini yapan Rabi Samson Raphael (Şimşon
Refael) Hirsch’e býrakýyoruz…
Devarim kitabýnýn üçüncü pasuðunda şu bilgi verilmektedir: “Kýrkýncý yýlda, on birinci ayda, ayýn birinde,
Moşe, Bene-Yisrael’e, Tanrý’nýn kendisine onlara [iletmek
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üzere] emrettiği her şey hakkýnda konuştu” (1:3).
Burada da geçen, “Kehol Aşer Tsiva – Emrettiði Her
Şey Hakkýnda” ifadesi, kullanýldýðý yerlerde, bir emrin
tüm ayrýntýlarýnýn harfiyen iletildiðini veya uygulandýðýný belirtir (ör. bkz. Bamidbar 1:54 ve başka birçok
örnek). Başka bir de-yişle Moşe bir mitsvayý iletirken
yalnýzca Yazýlý Tora’da o mitsva için kullanýlan sözlerle ye-tinmemiş, halka bunun “nasýl”ýný da aktararak,
söz konusu sözleri doðru anlamanýn farklý şekillerini
de öðretmiştir. Dolayýsýyla Moşe Rabenu’nun nutku
da, burada yazýlanlarla sýnýrlý deðildir. Moşe Rabenu
ölümünden önce halka yalnýzca kýsa pasuklar söylememiş, tüm mitsvalarýn içeriklerini ve “nasýl”larýný da
tekrar açýklamýştýr. Tora’nýn kanunlarýný önce kýsa
alahalar şeklinde dile getirmiş, sonra da bu alahalarýn
uygulama şekillerini en ince ayrýntýsýna kadar açýklýða
kavuşturmuştur. Nitekim iki pasuk sonrasýnda söylenen de budur: “Yarden’in [doðu] yakasýnda, Moav
topraklarýnda, Moşe, bu Tora’yı açıklamaya başladı”
(1:5).
Yine de Tora’nýn tekrar edilmesi ve açýklanmasý
Devarim kitabýnýn içeriðini oluşturmakta deðildir. Bu
kitabýn esasý, daha önceki kitaplarda yazýlmýş olan
mitsvalarý tekrarlamayý veya açýklamayý amaçlamamaktadýr. Nitekim Devarim kitabý yüz küsur mitsva
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içermektedir ve bu mitsvalarýn yetmiş taneden fazlasý
önceki kitaplarda mevcut deðildir. Geri kalanlar ise
önceki kitaplarda yer almýş mitsvalardýr ve Tora bunlarý Devarim kitabýnda tekrar yazmýştýr.
Eðer Devarim kitabýnýn esas temasýný anlamak istiyorsak, yeni mitsvalarýn neden özellikle bu kitapta verildiðine açýklama getirmemiz gerekir. Açýklanmasý gereken bir başka nokta da şudur: Madem “Moşe, BeneYisrael’e, Tanrý’nýn kendisine onlara [iletmek üzere]
emrettiði her şey – yani istisnasýz tüm mitsvalar ve
onlarýn tüm ayrýntýlarý – hakkýnda konuştu”, öyleyse
Tora Devarim kitabýnda yazýlý olarak tekrarlanan mitsvalarý, daha önce vermesine raðmen burada tekrarlamadýðý diðer mitsvalardan ayrý tutma gereðini neden
görmüştür?
Kýsmi bir tekrar gibi görünen mitsva gruplarýndan
birine yakýndan bakalým ve belki bu şe-kilde bu sorunun cevabý için bir anahtar bulabiliriz.
Devarim kitabý Perek 16’da, Tora, bayramlarla ilgili
emirleri tekrarlamaktadýr. Ancak bu tekrarda yalnýzca
Pesah, Şavuot ve Sukot bayramlarýna yer verilmiştir ve
bu kýsmý, Vayikra kitabýndaki bayramlara ayrýlmýş
kýsýmla (Vayikra Perek 23) karşýlaştýran biri, Tora’nýn,
Vayikra kitabýnda bahsettiði Şabat, Roş Aşana, Yom
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Kipur ve Şemini Hag Aatseret bayramlarýna burada
deðinmediðini kolayca fark edecektir. Bu dördünün
ortak yaný, söz konusu özel günlerin öneminin, bizlerin Tanrý’ya yönelik ilişkimizden kaynaklanmasýdýr.
Bunun ötesinde bunlarýn önemi, bireyin Tanrý’yla
arasýndaki ilişkiden kaynaklanmaktadýr. Bu nedenle
söz konusu özel günleri, çölde geçirilen dönemde de
uygulamak mümkündü ve Erets-Yisrael’in miras alýnmasý, bu günlerdeki uygulama üzerinde katma bir
deðer yaratmamýştýr.
Fakat Pesah, Şavuot ve Sukot söz konusu olduðunda
durum farklýdýr. Bu üç bayramýn öneminin bir yönü
– topraða ve mevsimsel gelişimine baðlý olan yönü –
yalnýzca Erets-Yisrael’e yerleşildikten sonra yürürlüðe
girecektir. Dahasý, Sukot bayramýnda, bu bayramýn
tarihsel önemi olan Suka’da oturma mitsvasý – ki
temel amacý çöl yolculuðunda Tanrý’nýn özel korumasýný ve çardaklardaki yaşamý hatýrlatmaktýr – yalnýzca çardaklardaki yaşam sona erip sabit binalara
yerleştikten sonra mantýklý olacaktýr.
Benzer şekilde, dört farklý bitki türüyle yerine getirilen
Lulav mitsvasýný da çöl gibi bir yerde yerine getirmenin mümkün olduðunu farz etmek güçtür. Ayrýca söz
konusu üç bayramda, tüm halkýn, ulusun merkezi olan
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Bet-Amikdaş’ta toplanmasý gerekmektedir ki, bu da
ancak Erets-Yisrael’e yerleştikten ve herkes kendi
topraðýný miras aldýktan sonra gerçek bir anlam kazanabilecektir. [Aslýnda çölde de merkez olarak Mişkan
vardý ve teorik olarak bu mitsva uygula-nabilirdi;
ancak orada bunun anlamý kýsýtlýydý, zira herkes zaten
Mişkan’ýn çevresinde toplu halde yaşamaktaydý.]
Bu söylenenlerin ýşýðýnda şöyle bir sonuca varabiliriz:
Erets-Yisrael’e girişten önceki haftalar içinde, Moşe
Rabenu Tora’nýn tümünü tekrar etmiş ve tüm mitsvalarýný ayrýntýlarýyla açýklamýştýr ve bu tekrar çerçevesinde bayramlar konusuna da eksiksiz olarak deðinmiştir – ama bunu yapmasýna raðmen, Devarim kitabýna, Şabat, Roş Aşana, Yom Kipur ve Şemini Hag
Aatseret deðil, yalnýz, Pesah, Şavuot ve Sukot ile ilgili
söylenenler kaydedilmiştir; zira Erets-Yisrael’in ele
geçirilmesi sonrasýnda, uygulamalarýna belli bir zenginlik katýlacak olan bayramlar yalnýzca bunlardýr.
Yine ayný nedenle, Pesah, Şavuot ve Sukot ile ilgili olarak Devarim kitabýna yazýlanlar iki konuyu ön plana
çýkarmaktadýr: [1] Bu bayramlarýn kutlanma zamanlarýnýn yýlýn mevsimlerine baðlý oluşu ve yýllýk takvimin buna göre belirlenmesi. Örneðin “Ýlkbahar ayýný
gözet” (16:1), “Oraðýn olgun başaklarda [kesime] başla21

masýndan [itibaren]…” (16:9) ve “[Ürünlerini] Harman
yerinden ve pres teknenden topladýðýn mevsimde…”
(16:13). [2] Bayram kutlamasýnýn “Tanrý’nýn, Ýsmi’ni
barýndýrmak üzere seçeceði yerde” (16:2) yapýlacak
olmasý.
Bu saptamayý yaptýktan sonra, şimdi bu kitaptaki diðer
tüm mitsvalarý ayný bakýş açýsýyla deðerlendirebiliriz.
Putperestlik ve ona baðlý diðer günahlarýn sürekli
olarak tekrarlanmasýný anlamak kolaydýr; ne de olsa
Bene-Yisrael, Erets-Yisrael’e girmesinden itibaren
Kenaan uluslarýnýn bu yöndeki iðrenç uygulamalarýyla
yakýn temas içinde olacaklardýr.


Bunun yanýnda, ulusun idaresi Moşe’nin ölümünden sonra belli bir düzenle işlemelidir. Ayrýca yargý
sistemi de, “Tanrý’nýn, Ýsmi’ni yerleştirmek üzere seçeceði
yer” merkez olacak şe-kilde organize edilmelidir.
Böylece Sanedrin, kral, yargýçlar, tanýklýk, gerçek ve
sahte peygamberler gibi yönetim düzenine baðlý kanunlarýn yanýnda adil ölçü ve tartýlar ile fahişelik yasaðý
gibi toplum düzenini yakýndan ilgilendiren kanunlarýnýn burada ve-rilmesinin amacý anlaşýlmaktadýr.


Savaşa dair kanunlarýn özellikle Devarim kitabýnda
verilmesini anlamak da hiç zor deðildir; zira Ülke’nin
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fethi savaşlarla olacaktýr.
 Tora’nýn kayalarýn üzerine yazýlmasý, Gerizim ve
Eval daðlarýnda gerçekleştirilecek beraha ve lanetler
seremonisi de, Ülke’ye girildikten sonra yapýlacaktýr.
Benzer şekilde, halkýn Erets-Yisrael içinde daðýnýk
yerleşiminden sonra, çöl yolculuðu boyunca sadece
korban getirme suretiyle yenebilen et, artýk korban
olmadan da yenebilecek, yani korban amaçlý olmayýp
sadece yeme amaçlý hayvan kesimine izin olacaktýr.
Buna baðlý olarak Şehita [=hayvan kesimi], kan yeme
yasaðý ve yasak yiyecekler konusundaki kanunlarýn bu
kitapta yer almasý da anlaşýlmaktadýr.


Yine Erets-Yisrael’deki daðýnýk yerleşime baðlý olarak merkezdeki Kutsal Mekân’a yönelik, korbanlarýn
yalnýz merkezi Mizbeah’ta gerçekleştirilebilmesi, kutsal nitelikli tarýmsal paylarýn Kutsal Mekân’a ya da
onun bulunduðu kente getirilmesi gibi mitsvalar da bu
kitapta yer almýştýr.


Çöldeyken halk Tanrý’nýn doðrudan idaresi altýnda
yaşamaktaydý. Erets-Yisrael’de toplumsal hayat başlayacak, bununla birlikte insanlar arasý ilişkilere baðlý
kanunlar daha fazla ön plana çýkacaktýr.


Bu nedenle bu kanunlarýn bazýlarý ilk kez verilmiş,
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bazýlarý da vurgulama amacýyla tekrarlanmýştýr.
 Çöl yolculuðu boyunca Tanrý Bene-Yisrael’in tüm
gereksinimlerini karşýladýðý için halk içinde hiç fakir
kimse yoktu. Olasýlýkla gündelik işçilere de ihtiyaç
bulunmuyordu. Ancak Erets-Yisrael’e girildikten sonra
normal hayatýn kurallarý işleyecek, üretim ve ticarete
da-yalý olacak bu hayatýn bir sonucu olarak, mal varlýðý açýsýndan halk içinde farklýlýklar doðacak, bu da
söz konusu kanunlarý güncel hale getirecektir.
Yine, Tanrý’nýn doðrudan mucizevî yardýmlarý sona
erer ermez, her aile reisi, ailesini geçindirmek durumunda olacaktýr. Bu açýdan bakýldýðýnda, aile kurumu, ancak Erets-Yisrael’e girdikten sonra her yönüyle
işlemeye başlamýştýr. Şüphesiz çöl yolculuðu sýrasýnda
da aile kurumu vardý; ancak bu kurumun hukuki ve
toplumsal yönü, ancak Erets-Yisrael’e girdikten sonra
tam olarak ifade bulmuştur. Buna baðlý olarak, önceki
kitaplarda cinsel yaşamýn evlilik kurumu çerçevesinde
yalnýzca ahlaki ve ruhi yönlerine dair kanunlar verilmişken, evliliðin kanuni olarak geçerli hale gelmesine
ve gerektiðinde bozulmasýna dair kanunlar bu kitapta
yer almaktadýr.
Dikkatlice bakýldýðý takdirde, bu kitapta olup bu açýklamada deðinmediðimiz diðer mitsvalarýn da, yine
24

Erets-Yisrael’e girdikten sonraki yaşamla yakýndan
baðlantýlý olduðu görülecektir. Tüm bu kanunlar,
Moşe’nin, Tora’nýn tümünü sözlü olarak ve ayrýntýlarýyla tekrar etmesinin ardýndan Yazýlý Tora’nýn,
Erets-Yisrael’e hazýrlýk niteliðindeki kitabý olan
Devarim’e, Moşe’nin aðzýndan, ama Tanrý’nýn harfiyen dikte ettirmesiyle kaydedilmiştir.
Moşe Rabenu’nun Vasiyeti
Böylece her ne kadar Moşe konuşmasýnda istisnasýz
“tüm mitsvalarý” açýklamýşsa da, mitsvalarýn yalnýzca
belli bir bölümü, yukarýda açýklanan kýstaslar doðrultusunda Devarim kitabýna – bazýlarý ilk kez, bazýlarýysa
tekrar edilerek – yazýlmýştýr.
Buna karşýlýk, Moşe’nin, Tora’nýn tümünü açýklamak
üzere yaptýðý ve “Moşe, bu Tora’yý açýklamaya başladý”
(1:5) sözleriyle başlayan giriş konuşmasý, Tora’da
eksiksiz olarak yer almaktadýr.
Devarim kitabýnýn ilk on bir pereki içinde yer alan bu
konuşmalar, Tanrý’ya ve Torasý’na yönelik temel nitelikli felsefeyi ve genel yükümlülükleri bildirmektedir
ve bunlarýn hepsi burada, geçmişe yönelik genel bir
tarama temel alýnarak yapýlmaktadýr. Bu geçmiş
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boyunca Tanrý, Kendisi’ni Yisrael’e açýk bir şekilde
belli etmiş ve artýk bu süreç sona ermiştir.
Moşe’nin konuşmasý içinde tüm bu felsefe ve yükümlülükler, tarihin gelecek tüm nesille-rine hitaben dile
getirilmiştir. Yisrael’e mensup her birey bunlarý ruhuna ve benliðine özümsemekle yükümlüdür; zira
Tanrý’nýn antlaşmasýna ancak bu sayede sadýk kalacaktýr. Bahsedilen felsefe ve yükümlülükler, teori ve
pratik anlayýş yönünden Tanrý’nýn “Bir”liði fikrini
temel alan Tanrý korkusu, Tanrý sevgisi ve Tanrý’ya
yapýşma kavramlarýdýr; Yisrael’in tüm bireylerini
yükümlü kýlan Tora öðrenimi mitsvasýdýr; her babanýn
oðluna yönelik ödevi olan “oðullarýna öðretmelisin”
emridir; hepimizi, elimize teslim edilmiş olan Tora’yý
hiçbir deðişiklik, ekleme ya da eksiltme yapmaksýzýn
korumakla yükümlü kýlan “ekleme yapma ve ondan
eksiltme” yasaðýdýr.
Tora’nýn açýklamasýna başlarken yaptýðý bu konuşmalar, Moşe Rabenu’nun, halkýna býraktýðý vasiyetidir.
Dolayýsýyla içeriklerine, Tanrý’nýn – Aşem’in – ‘Bir’liðine
olan tanýklýðýn ifade edildiði Şema beyaný, Şema’nýn
ikinci paragrafýnda deðinilen ödül-ceza konusu, tefilin,
mezuza ve birkat amazon (yemek sonrasý şükran duasý)
gibi, bir Yahudi’ye bulunduðu her yerde eşlik eden ve
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bizi Tanrý’ya yönelik sadakat ve yükümlülükler konusunda kesintisiz olarak eðiten mitsvalar da dâhildir.
Tüm bunlara, her gün yerine getirilmesi gereken ve
bayramlarla ilgili kýsmýn arkasýnda yazýlý olan Mýsýr’dan
Çýkýş’ý hatýrda tutma mitsvasý ile, Devarim kitabýnda
ikinci kez yazýlan tsitsit [=dört köşeli giysilerin köşe
saçaklarý] ve şaatnez [=yün-keten karýşýmý] mitsvalarý
da eklenebilir; çünkü halk artýk, şu ana kadar tabi
olduðu merkezi idarenin etkisinden çýkacak, her birey
kendi topraðýnda belli bir yalýtým içinde yaşayacaktýr
ve bu nedenle bireyleri sürekli olarak yaşam amaçlarý
hakkýnda uyarmak için, insanlýk ve Yahudilik’ten
kaynaklanan yükümlülükleriyle ahlaki asaletini insana giysileri bile hatýrlatmalýdýr.
Sonuç olarak, Devarim kitabý, çölden yerleşik yaşama
geçerken yöneticilere ve bireylere hatýrlatýlmasý önem
taşýyan mitsvalarýn bir dökümüdür. Bu mitsvalarýn
yazýlmasý için, söz konusu döküme ihtiyaç duyulan
zaman beklenmiş, tekrarlanan mitsvalar da yine ayný
amaç hedeflenerek tekrarlanmýştýr.
Bu kitap Mişne Tora olarak adlandýrýlýr ki bu ismin
anlamý Tora’nýn “tekrarý” şeklindedir. Ancak bu,
Devarim kitabýnýn içeriðinin, Tora’nýn geri kalanýnýn
bir tekrarýndan ibaret olduðu anlamýna geliyor deðil27

dir; nitekim birçok mitsvanýn bu kitapta ilk kez verildiði gerçeði söz konusudur. Bu nedenle, bu kitap için
Mişne Tora isminin, Tora’nýn “tekrarý” anlamýnda
kullanýlmasý ancak bir şekilde mantýklýdýr: Devarim
kitabý, Moşe’nin Tora’yý tümüyle tekrarlayýp, mitsvalarýn hepsini ayrýntýlarýyla açýkladýðýný anlatmaktadýr
ve Moşe, yeryüzü üzerinde halkýna yönelik görevini
bu şekilde tamamlamýştýr. Bu kitabýn içindeki mitsvalar da söz konusu tekrar doðrultusunda seçilmiş,
yukarýda belirtilen kýstaslar doðrultusunda bazýlarý ilk
kez bazýlarý da tekrar yazýlmýştýr…
Rabi Samson Raphael Hirsch’in sözleri buraya kadardýr ve bize bu kitabýn temel niteliðini yansýtýr niteliktedir.
Projemizin Son Kitabý
Tora’nýn, Yahudi kaynaklarýna göre ve Yahudi kanun,
deðer, etik ve felsefesi doðrultusundaki açýklamalarýyla birlikte çevirisini sunmayý amaçladýðýmýz proje, bu
kitapla sona ermiş oluyor. Sanýrým burasý, projeye başladýðýmýz 2001 yýlýndan bu yana geçen süre içinde, en
başta kendimize belirlediðimiz amaç ve hedefleri ne
kadar tutturabildiðimiz konusunda bir geri bakýş ve
biraz özeleştiri için uygun bir nokta.
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Her şeyden önce, okuyucularýn da mutlaka dikkat
ettiði üzere, ilk hazýrladýðýmýz Bereşit kitabý ile başlayýp “gittikçe kalýnlaşarak” elinizdeki bu aðýr kitapla
son bulan projenin tam olarak sabit ve tutarlý bir gidişat tutturduðunu söylemek pek doðru olmayacak. Bu
konudaki tüm sorumluluk şahsen bana aittir. Kitabýn
gerçek sahipleri ve sponsorlarý, geniş yürekleri ile buna
sabýr ve anlayýş gösterdiler; kendilerine bu vesileyle de
teşekkürü bir borç biliyorum.
Bereşit kitabýndaki hedefimiz küçüktü. Tora’nýn mümkün olduðu kadar anlaşýlýr bir çevirisini, güvenilir kaynaklara göre yapmak, kendimize kaynak olarak seçtiðimiz Ýngilizce iki açýklama derlemesi olan The Living
Torah ve The Artscroll Chumash’taki açýklamalardan
ortak bir derleme yapmak ve seyrek olarak, bu iki kaynakta açýklama getirilmeyen bazý yerleri klasik kaynaklardan araştýrýp elde edilen sonuçlarý da kitaba
katmak. Çalýşma, Şemot kitabýnýn ilk peraşalarý için
de ayný şekilde ilerledi.
Ancak bu kitapta belirgin miktarda mitsva olmasý,
daha fazla araştýrma yapmayý ve daha derinlemesine
bir çalýşma gerçekleştirmeyi gerekli kýldý. Bunu yaptýkça, Tora’nýn klasik açýklayýcýlarý Raşi, Ýbn Ezra,
Ramban, Raşbam, Sforno ve daha birçoklarýnýn yazý29

larýna daha derin bir şekilde girme ihtiyacý doðdu. Bu
açýklamalar doðrultusunda, sayýsýz kez alýntýlanan
Talmud ve Midraşlar’a başvurularýn doðrudan kaynaklarýndan yapýlmasý gerekti. Tora’nýn, geleneksel bilgilere dayanan, ama bir yandan da çaðdaş ve bilimsel bir
açýklamasý olan Daat Mikra adlý eserden alýntýlar da
resme dâhil oldu. Sonuçta, Şemot kitabýnýn ortalarýndan itibaren genişleyen çalýşma, Vayikra kitabýyla
belirgin bir şekilde hacim kazandý. Temel olarak
Vayikra kitabýndan itibaren çalýşmamýzýn temel düzeni oturmuş oldu ve projenin geri kalan kýsmý da bu
kitapta belirlenen ölçüt ve sýnýrlamalara baðlý kalýnarak tamamlandý.
Bu evrim içinde Devarim kitabýndaki tek yenilik, bu
kitapta Rabi Samson Raphael Hirsch’in açýklamalarýna da geniş bir şekilde yer verilmesidir. 19. yüzyýlda
yaşamýş ve Frankfurt Am Main’de baş Hahamlýk
görevini yapmýş olan Rabi Hirsch, modern düşüncenin geliştiði döneminde bu düşüncenin getirebileceði
düşünsel ve felsefi sonuçlarý önceden görerek, Tora’ya
yaptýðý açýklamalarýnda, Tora’nýn çaðdaş insan için de
ne kadar geçerli olduðunu ve yeni sorunlarla başa çýkmak için gereken tüm araçlarý içeren mükemmel bir
kaynak teşkil ettiðini ortaya koymuştur. Bu açýdan
onun yazýlarý çaðýmýzdaki inançlý Yahudiler için çok
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önemli birer kaynak teşkil etmektedir. Önceki
kitap-larýmýzda Rabi Samson Raphael Hirsch’ten
yapýlan alýntýlar ikinci el kaynaklardan ve çok sýnýrlý
düzeyde yapýlmýştý. Bu konudaki tek istisna, yine
çaðýmýz okuyucusu için çok önemli mesajlar içeren,
Vayikra kitabý Perek 26’daki açýklamalardýr – ki onlarý,
Devarim kitabýndaki tüm açýklamalarý gibi, doðrudan
Rabi Hirsch’in, orijinalini Almanca yazmýş olduðu
eserinin Ýbranice çevirisinden aldýk.
Okuyucu bu açýklamalar boyunca Rabi Hirsch’in
çaðýmýzý, düşünsel ve ahlaki sorunlarýný nasýl önceden
gördüðünü ve bunlara Tora’nýn kendisinden nasýl
cevaplar verdiðini görecektir. Bu açýdan, týpký Bereşit
kitabýyla Şemot kitabýnýn ilk yarýsý üzerindeki çalýşmamýzda yukarýda sayýlan klasik otoritelerin yetersiz
bir şekilde kullanýlmasý gibi, Devarim dýşýndaki kitaplarda Rabi Hirsch’in yetersiz kullanýmýný da bu çalýşmada önemli bir eksik olarak görüyorum.
Yine de tüm bu evrimsel gelişimin temelinde bir gerçek yatýyor. Türk Yahudi cemaati içinden çýkmýş
bireyler olarak, bu çalýşma boyunca tüm ekip olarak
iyi niyetle yapmaya gayret ettiðimiz şey, “Lilmod
Ulelamed – Öðrenmek ve Öðretmek”, yani kendini
mümkün olduðu kadar geliştirip, yakýnýndakileri de
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bu gelişmeye ortak etmekten ibaretti. Başka bir deyişle, zaten cemaate göre çok fazla bilgili olmadýðýmýz
için, bilgimiz geliştikçe, paylaşým düze-yimiz de yukarýdaki evrim doðrultusunda arttý. Bugün geriye baktýðýmýzda, çalýşma boyunca edindiðimiz yeni bilgiler
doðrultusunda Bereşit kitabýný tekrar yapmaya kalksak, mevcut çalýşmadan çok daha farklý, geniş ve
doyurucu bir sonuca varabileceðimizi görüyoruz.
Ancak böyle bir tekrar çalýşmasýnýn, yapýlabilecek
başka çalýşmalarla karşýlaştýrýldýðýnda önem açýsýndan
ön plana geçme olasýlýðý konusunda bu aşamada söyleyebileceðimiz bir şey yok.
Tora’nýn Çevirisi
Bereşit kitabýnýn önsözünde, Tora gibi bir metni gerçekten “çevirmenin” imkânsýz olduðuna, bu konuda
birçok sakýncanýn bulunduðuna dikkati çekmiş, yaptýðýmýz çevirinin “Tora’nýn çevirisi” deðil, “Tora’nýn
bir çevirisi” olduðunu vurgulamýştýk. Bu çevirinin
mükemmel olmamasý için sayýlabilecek birçok neden
var. Bunlar arasýnda en önemlisi, “herhangi bir metnin” başka bir dile çevrildiði zaman çok önemli miktarda kayba uðradýðý gerçeðidir. Buna Ýbranice gibi,
sözcüklerin farklý şekillerde anlaşýlabilmesine olanak
saðlayan bir dilden yapýlan çevirilerin zorluðu eklen32

melidir. Ve bunun üstüne, benim bir Türkçe dili
uzmaný olmayýp, elimden geldiðince doðru sözcük karşýlýklarýný seçme konusundaki gayretim ne kadar yüksek olursa olsun, bunda başarýnýn sýnýrlý olduðu gerçeði
de eklenmelidir. Yine, şüphesiz, okullu deðil alaylý biri
olarak erişebileceðim anlayýş düzeyinin de sýnýrlý
olduðu açýktýr.
Devam etmeden önce kaynaklarýmýzdan, Tora’nýn
çevrilmesi konusuna dair bazý alýntýlar yapmak istiyorum:
[1] Beş Haham, [Büyük Ýskender’in ölümünden sonra
bölünen Makedonya Ýmparatorluðu’nun Mýsýr ve
Ortadoðu kýsmýnýn hükümdarý olan] Kral Talmay
(Ptolemy) için Tora’yý Yunanca’ya çevirdi. Bu görevin
tamamlandýðý gün, Yisrael için, Altýn Buzaðý’nun
yapýldýðý gün kadar talihsiz bir gündü, çünkü Tora’nýn
başka herhangi bir dile gerçekten ve tutarlý bir şekilde
çevrilmesi mümkün deðildir (Masehet Soferim 1:7-8).
[2] Talmay başka bir zamanda, onlara neden çaðrýldýklarý konusunda bilgi vermeksizin yetmiş iki tane
Haham’ý çaðýrdý ve onlarý yetmiş iki ayrý odaya yerleştirdi. Sonra her birine gidip “Öðretmeniniz Moşe’nin
Torasý’ný benim için [Yunanca] yazýn” dedi. Tanrý [bu
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Hahamlarýn] hepsine ayný fikri verdi ve hazýrladýklarý
çevirilerde hepsi, [yanlýş yorumlara yol açabilecek yerlerde] ayný deðişiklikleri yaptýlar (Talmud – Megila
9a). [Bu çeviri “Targum A-Şivim – Yetmiş {Haham’ýn}
Çevirisi”; ya da Septuaginta olarak bilinir.]
[3] Tora Talmay için tercüme edildiði zaman dünya
üzerine üç günlük bir karanlýk çöktü (Megilat Taanit).
[4] Kişi, 8 Tevet tarihinde oruç tutmalýdýr, çünkü bu,
Talmay’ýn, Tora’nýn tercüme edilmesini emrettiði
gündür (Tur – Orah Hayim 580).
Alýntýlara deðinmeden önce bir noktayý açýklýða kavuşturalým: 8 Tevet tarihi, Asara BeTevet (10 Tevet)
orucuna çok yakýn olduðu için bu günde ayrýca oruç
tutma yükümlülüðü yoktur. Ancak Tur’un yine de bu
şekilde bir uygulamayý vurgulama gereði görmesi, söz
konusu tarihin gerçekten de Yahudilik için aðýr bir
olayý işaretlediðini göstermektedir.
Tora’nýn başka bir dile çevrilmesi neden bu kadar
büyük bir trajedi olarak sunulmaktadýr? Dahasý,
Tora’nýn çevrilmesi neden küresel bir karanlýða yol
açmalýdýr?
Rav David Koen (Flatbush NY) bunun cevabýný,
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Masehet Soferim’den yapýlan alýntýda bulur: “… çünkü
Tora’nýn başka herhangi bir dile gerçekten ve tutarlý bir
şekilde çevrilmesi mümkün deðildir.” Tora’nýn yazýlý
metni başka bir dile belli bir tutarlýlýkla çevrilebilse
bile, tüm nüanslar – Tora’nýn sözlerindeki çifte anlamlarla ima ve kinayeler – bu süreç içinde kaybolur.
Gematriya, akrostişler ve sözcük tabanlý analizleri bir
dilden bir diðer dile aktarmak mümkün deðildir.
Ayrýca çeviri yapýldýðý zaman, kelimelerin cümle içindeki sýralamalarýný korumak da olanaksýzdýr. Bu nedenle, çeviriyle birlikte Yazýlý Tora’nýn altýnda yatan Sözlü
Tora’nýn tüm içeriði, Tora’yý sadece yazýlý metinden
okuyanlar açýsýndan, Tora’dan kopmuş ve silinmiş
olur. Midraş (Tanhuma, Noah 3) Sözlü Tora’yý, karanlýðý aydýnlatan bir ýşýk olarak tanýmlar. Yazýlý Tora’nýn
başka bir dile çevrilmesiyle, Sözlü Tora’nýn ýşýðý, öðrenimini sadece çeviriden yapanlar için erişilemez bir
hal almýştýr. Bunun bir sonucu olarak, Yazýlý Tora’nýn,
Sözlü Tora’nýn rehberliðinden yoksun kalýnarak öðrenilmesi Tora hakkýndaki gerçek resmin son derece
yanlýş şekillerde yorumlanmasýna yol açmýştýr – “dünya
karanlýða gömülmüştür”.
Bu açýklama ýşýðýnda Tora’nýn çevirisinin, Sözlü
Tora’ya dayanan açýklamalar olmaksýzýn yayýnlanmasýnýn ne kadar yanlýş olduðunu anlayabiliriz. Ýşte,
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çalýşmamýzda açýklama kýsmýna verdiðimiz önemin
sebebi budur. Bazý yerlerde açýklamalarýmýz, okuyucunun gözünde gereðinden fazla gibi görünebilir. Bazý
okuyucularýmýz ise bunu yetersiz bulabilir. Her okuyucu bu konuda kendi görüşüne sahip olacaktýr. Benim
yapmaya çalýştýðým, açýklamalara belirgin bir aðýrlýk
vererek, çeviriden kaynaklanmasý kaçýnýlmaz olan
kayýplarý çok düşük düzeyde de olsa giderebilmekti.
Bunda ne kadar başarýlý olduðumu ise yine okuyucu
deðerlendirecektir.
Çalýşmamýzda genelde metnin basit anlamý üzerindeki
açýklamalara yer verdim. Bazý örneklerde Midraş’tan
alýntýlar da yaptým ve çok seyrek olarak, Kabala kaynaklý olup, ben o düzeyde olmadýðým için başka kaynaklarda hazýr bulduðum bazý açýklamalarý kullandým.
Çeviride olduðu gibi açýklamalarda da kendimi olasý
en iyi şekilde ifade edememiş olabilirim. Ya da ifade
edebildiysem bile, Tora öðrenimine aşina olmayan biri
için bunlar yine de çok açýk olmayabilir. Yine de okuyucu Tora’nýn açýklamasý konusunda önemli bir şeyi
not etmelidir. Açýklamalarýn çok büyük bir bölümü,
pasuklardaki “gereksiz” görünen noktalarý temel alýr.
Bunun nedeni Tora’nýn “Tanrý’nýn Sözü” olmasýdýr.
Tanrý’nýn Sözü mükemmeldir, eksiði veya fazlasý yok36

tur. Ve eðer bir pasukta, konunun basit düzeyde
anlaşýlmasý için gerekli olmayan bazý “fazlalýklar” ya
da gereksiz görünen tekrarlar varsa, bunlar “mutlaka
ve mutlaka” bize baðlamýn konusu ya da başka bir
konu hakkýnda belli başlý ayrýntýlarý öðretme amaçlýdýr. Talmud, Sözlü Tora ile Moşe Rabenu’dan beri
nesilden nesile gelmiş bilgilerin, pasuklardaki söz
konusu gereksiz görünen yerlerle olan ilişkisinin analizidir. Çalýşmamýzda bu analize örnekler vermeye
çalýştým ve bu uðurda bazý yerlerde konudan saptýðým
da oldu. Ancak “Tora öðrenmeyi öðrenmenin” de
Tora öðreniminin bir parçasý olduðu düşüncesiyle bu
tipte örnekleri vermeyi önemli saydým. Fakat elbette
bu konuda ne kadar başarýlý olduðumu bilemiyorum.
Bu söylenenler doðrultusunda, Tora Kitabý hakkýnda
yapýlan bu çalýşmada doðrular kadar hatalar da mevcut olabilir. Ancak doðrular için de söylemeden geçemeyeceðim çok önemli bir nokta var. Burada yazýlanlarýn hiçbir kusur olmaksýzýn doðru olmasý yönündeki
temennim gerçekleşmişse bile bu nokta göz önünde
bulundurulmalýdýr: Tora sabit deðil dinamik bir olgudur; özellikle uygulamalar açýsýndan, bu uygulamalarýn yürürlüðü için gereken şartlarýn varlýðýna baðlý
olarak devirden devre deðişiklikler olabilir ve dolayýsýyla elinizdeki kitap fiili uygulamalarýn bazýlarý açýsýndan
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kesin ehliyetli bir kaynak deðildir. Her bir mitsvanýn
ne zaman, nasýl, ne şartlar altýnda, hangi ayrýntýlara
göre uygulanacaðý konusu, yalnýz Alaha eserlerinin ilgi
alanýna girer ve çalýşmamýz bir Alaha eseri deðildir. Bu
gibi konularda mutlaka uzman bir Haham’a danýşmak
gerekir.
Sonuç: Her ne kadar, sayýlan sýnýrlamalar dâhilinde
titizlik gösterilmiş, her ne kadar belirtilen klasik kaynaklarla hata yapma olasýlýðý mümkün olduðu kadar
azaltýlmýş ve her ne kadar çalýşma konunun uzmanlarý
tarafýndan kontrol edilmiş ise de bu çalýşma sonuçta
uzman olmayan biri tarafýndan, “edindiði bilgiyi paylaşma” düzeyinde yapýlmýş, bazý hatalar içerme olasýlýðý
bulunan bir çalýşmadýr ve bu özelliði nedeniyle, Tora
öðrenimi açýsýndan sadece “ilk adým” olarak deðerlendirilmelidir.
Bu ilk adýmýn en büyük amacý, Bereşit kitabýnýn önsözünde belirtmiş olduðum üzere, sorulara cevap verme
denemelerine raðmen bu cevaplarý saðlamak deðil,
okuyucuyu yeni sorular sorup, okuduklarýný eleştirel
ama samimi bir bakýşla deðerlendirerek, herhangi bir
konuda son kararý vermeden önce konunun uzmanlarýna danýşýp, onlardan bire bir öðrenme yönünde
teşvik etmektir. Eðer bunu yapabildiysek, kitap ama38

cýna ulaşmýş sayýlýr.
Ama eðer okuyucu yalnýz burada okuduklarýyla yetinip bunun ötesine geçmezse, hem kitap yetersiz kalacak, hem de okuyucu yanlýş sonuçlara varma riskini
almýş olacaktýr. Dileðim böyle olmamasý, çalýşmamýzýn
Tora öðrenimi için bir sýçrama tahtasý olarak kullanýlmasýdýr.
Tora Öðrenimi
Devarim kitabýndaki çok sayýda mitsva arasýnda bir
tanesi diðerlerinden farklý bir öneme sahiptir: Tora
öðrenimi.
Moşe’nin ölümünün ardýndan halkýn lideri olan
Yeoşua’ya, Tanrý’nýn verdiði ilk talimatlardan biri
şudur: “Bu Tora Kitabý dilinden düşmesin, gündüz ve gece
onun üzerinde kafa yor ki onda yazýlý olan her şeyi özenle
yerine getirebilesin; zira [ancak] o zaman yollarýný başarýlý
kýlacak ve [ancak] o zaman akýllýca davranmýş olacaksýn”
(Yeoşua 1:8).
Burada zincirleme bir etki söz konusudur. “Tora öðrenimi büyüktür, zira insaný eyleme [=mitsvalarý uygulamaya] sevk eder” (Talmud – Kiduşin 40b). Ve bu
çok önemlidir, zira kişi için en akýllýca davranýş bu
dünyadaki görevine uygun bir tutum içinde olmasýdýr.
39

Tanrý’nýn Yeoşua’ya – ve aslýnda hepimize – hitaben
vurguladýðý gibi, “ancak Tora’nýn emirlerine uygun
yaşadýðýnýz takdirde akýllýca davranmýş olursunuz”.
Ama hepsinin başý Tora öðrenimidir.
Her anne-baba gibi, büyümekte olan sevgili kýzlarýmýn
merak ve ilgisini uyandýrmak için sürekli olarak bir
arayýş içindeyim. Bir süre önce, aklýma ilkokulda yapmýş olduðumuz basit bir deney geldi. Küçük boş bir
yoðurt kabý alýp içine biraz ýslak pamuk ve birkaç kuru
fasulye tanesi yerleştirdim.
Kýzýmla birlikte her gün gelişmeleri izlemeye başladýk.
Uzun süredir, belki de aylardýr çuvaldan çuvala aktarýlan, oradan pakete girip evimize gelen, ama tüm bu
süreç boyunca, adý üstünde tamamen “kuru” olan bu
fasulye tanelerinden nelerin oluşabileceðini, bunu
önceden bilmeme raðmen bir kez daha hayret ve hayranlýkla izle-dim.
Önce ince kökler ýslak pamuða iyice gömüldü, yarýlan
fasulye tanelerinden ince bir dal çýktý. Bu yeşil dal
günden güne uzarken, kökler de pamuðun içine daha
da saðlam bir şekilde tutundu. Çok kýsa bir süre sonra,
oldukça yükselmiş olan dallardan yeşil, taze yapraklar
çýkmaya başladý. Bir süre sonra küçük yoðurt kabýnýn
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yetersiz olduðu kanaatine vararak, fasulye dallarýný bir
saksýya aktardýk. O küçük beyaz “kuru” fasulye tanesi,
büyümeye devam ediyor ve umarým yakýnda kendi
mütevazý çapýndaki meyvesini de verecek…
Ýnanýlmaz! Bir kez daha Tanrý’nýn yarattýðý bu dünyanýn, biz onu alýşkanlýklarýmýz doðrultusunda ne
kadar “normal” görsek de, aslýnda son derece inanýlmaz olduðunu düşündüm.
Anlattýðým tüm bu yaşam gücü, o ufacýk, “kuru!!!”
fasulye tanesinde duraðan ve uyur halde mevcuttu ve
hepsinin gerçek ve verimli bir yaşama dönüşmesi için
tüm potansiyel oradaydý; bekliyordu. Ve dýşarýdan
bakýldýðýnda, bu potansiyeli gerçeðe dönüştürmek için
ne kadar can attýðýný görmek olanaksýzdý. Ama işte,
biraz su, biraz pamuk ve voila!
Aslýnda hepimiz küçük birer fasulye tanesiyiz. Hepimiz
içimizde o sýnýrsýz yaşam ve üretim gücünü taşýyoruz.
Bu her alanda doðru; ama bizim çalýşmamýzýn amacý
açýsýndan bunu özellikle Tora öðrenimi ve uygulamasý
için örnek olarak kullanmak istiyorum.
Bazen kendimizi kurumuş ve artýk verimli olmaktan,
ilerlemekten uzak görebiliriz. Hayatýmýzda şu ana
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kadar izlediðimiz yol, belki çeşitli nedenlerle Tora ile
kesişmiş olmayabilir. Bu yüzden, aslýnda ne kadar
yeşerebileceðimizi tahmin bile edemeyecek durumdayken, en baştan itibaren elimizi teslimiyetle kaldýrýyor olabiliriz. Eðer böyle yapýyorsak bu çok talihsiz bir
hatadýr; zira bu şekilde kendimizi “akýllý olaný yapma”
olasýlýðýndan men etmiş oluyoruz.
Tora’nýn, 3300 yýlý aşkýn bir geçmişe dayanan köklü
Yahudi geleneksel bilgilerini temel alan açýklamalarla
zenginleştirilmiş bir çevirisini hazýrladýðýmýz bu çalýşmayý, cemaatimizdeki çok sevgili ve pek deðerli kardeşlerimize “küçük yoðurt kabý içinde ýslatýlmýş bir
pamuk olarak sunuyoruz”.
Her şeyin başlangýcý – o küçük fasulye tanesini harekete geçiren şey – “su”. Ve Peygamber Yeşayau’nun,
halký Tora’yý öðrenmeye ve uygulamaya sevk etme
amacýyla şiirsel bir sembolizmle söylediði gibi: “Vah,
tüm susamýşlar – suya gidin!” (Yeşayau 55:1). Böylece
Tora, suya benzetilmiştir (Talmud – Suka 55b) ve bu,
anlaşýlan hiç de yüzeysel bir benzetme deðildir.
Yine de, yukarýda yazdýklarýmý tekrarlama ihtiyacý
duyuyorum: Bizim yoðurt kabýmýz küçük, pamuðumuz
az, suyumuz ise çok sýnýrlý. Eðer ilk kök salma ve yeşer42

meyi saðlama konusunda bizim çalýşmamýzý kullanýrsanýz bu tüm ekibimizi çok mutlu edecektir. Ama siz,
okuyucular açýsýndan bu yeterli olmamalýdýr. Islak
pamuklu yoðurt kabýmýzla yetinmeyip, gerçek toprakla dolu, suyu kýsýtlý olmayan bir ortamda verimli olabileceðiniz; başta kendinize, sonra da ailenize ve özellikle yeni nesilleri oluşturacak olan çocuklarýnýza ve
çevrenize Tora kaynaklý köklü Yahudi eðitimiyle zenginlik katabileceðiniz; düzenli bir prog-ramla, kaynaðýndan, gerçek diliyle ve en önemlisi size bire bir
rehberlik edecek gerçek Tora öðretmenlerinin eşliðinde kendinizi geliştirebileceðiniz bir Tora öðrenimi
düzenini ha-yatýnýzýn bir parçasý haline getirmenizi
diliyorum. Bunda bizim mütevazý çalýşmamýzýn bir
payý olacaksa, ne mutlu bize!
[Not: Bu çalýşma ile ilgili olarak her türlü konudaki
mesajlarýnýzý
adresine gönderebilirsiniz. Ayrýca
Devarim kitabýndan ayrý olarak bir kitapçýk çýkarmayý
planlýyoruz.
Plana göre bu kitapçýkta geniş bir dizin, peraşalar dizini,
şema ve grafikler dizini, bibliyografya, Tora’nýn 613
emrinin bir listesi, gözümüze çarpan bazý hatalar için
düzeltmeler ve Tora ile Talmud’da kullanýlan ölçü ve
aðýrlýk birimleri hakkýnda kýsa bilgiler yer alacaktýr.]
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Teşekkürler…
Tora’nýn [Aramca] çevirisini, Rabi Eliezer ve Rabi
Yeoşua’nýn aðzýndan Ger Onkelos yaptý [=Targum
Onkelos]. [Tanah’ýn ikinci kýsmý olan] Neviim’in
(Peygamberler) [Aramca] çevirisini, Hagay, Zeharya
ve Malahi [Peygamberlerin] aðzýndan Yonatan ben
Uziel yaptý [=Targum Yonatan ben Uziel] ve EretsYisrael, dört yüz parsaya dört yüz parsa sarsýldý [1 parsa
= 8000 ama]. [Göklerden] Bir Ses çýktý ve dedi:
“Kimdir sýrlarýmý insanoðullarýna açýklayan?!”
Yonatan ben Uziel ayaða kalktý ve “Sýrlarýný insanoðullarýna açýklayan benim” dedi. “Huzurunda açýk
bir şekilde bilinmektedir ki, [bunu] kendi şerefim için
veya babamýn ailesinin şerefi için yapmadým – Senin
Onurun için yaptým; Yisrael’de ayrýlýklar çýkmasýn
diye.” [Yonatan ben Uziel, Tanah’ýn üçüncü kýsmý
olan] Ketuvim’i (Kitaplar) de çevirmek istedi; ama bir
Ses çýktý ve “Yeter!” dedi (Talmud – Megila 3a).
Yonatan ben Uziel’den farklý olarak, Tanrý’nýn sýrlarýnýn zerresine bile vakýf deðilim. Zaten hazýrladýðým
bu çalýşmanýn sýnýrlamalarýný yukarýda da belirttim.
Tüm bu giriş yazýsý boyunca neden birinci tekil şahýs
kullanarak, çalýşmaya emeði geçen onca kişi içinde
kendimi ön plana çýkardýðýmý merak etmiş olabilirsi44

niz. Bunun tek bir sebebi var: Bu çalýşmada gerekenden eksik, yeterinden fazla, hatalý veya başka türlü
şekilde olumsuz olan tüm yanlar tamamen bana aittir;
benim sorumluluðumdadýr. Tüm olumlu yanlar ise
çalýşmaya emeði geçen ekibin tüm üyelerinin eseridir.
Yayýnlanan her kitapta bu ekibe olan şükranlarýmý,
kimseyi atlamadan dile getirmeye çalýştým. Ancak
kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdýr. Her biri,
kalpten gelen büyük bir istek ve özveriyle üstüne
düşeni en iyi şekilde yaptý. Bu açýdan, Yonatan ben
Uziel’in saf tevazuundan yoksun olduðum için belki
kişisel olarak söyleyemeyeceðim; ancak bu deðerli ekibin bir parçasý olarak “Ey Tanrým; bu çalýşmayý hep
birlikte Senin Onurun için yaptýk” diyebiliyorum.
Doðrusunu söylemek gerekirse, kitabýn hedefi olan
Türkiye Yahudi Cemaati’nin kendisi de bu büyük ekibin bir parçasý oldu. Bereşit Kitabý çýktýðý günden beri
cemaat üyeleri “Devamý ne zaman?” sorularýyla bize
üstlendiðimiz görevi sürekli hatýrlattý. Kitaplar beklenen zamanda çýkmadýðýnda sitem ettiler, sýkýştýrdýlar
ve bu şekilde çalýşmamýzda bize en önemli katkýyý saðladýlar: Gerçek ve samimi ilgilerini esirgemediler.
Kendilerine teşekkürü borç biliyorum.
Bu çalýşmanýn fikir babasý Murat Bildirici’dir.
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Cemaatimizde Yahudi bilincini arttýrýcý çeşitli çalýşmalarý şahsen gerçekleştirmiş, bu konuda atýlan birçok önemli adýma ön ayak olmuş bu deðerli ve güzel
insana teşekkür ediyorum. Gülüşün yüzünden hiç
eksik olmasýn.
Tora Kitabý oldukça uzun soluklu ve belli bir bütçeyi
gerektiren bir çalýşma oldu. En baştan itibaren bu
konudaki sponsorluðu, her hafta Sayýn Rav Naftali
Haleva ile birlikte düzenli olarak Tora dersleri yapan
ve bu şekilde daha birçok gruba örnek olan çok deðerli Tora Grubu üstlendi. Şüphe yok ki böyle bir çalýşma söz konusu maddi temel olmadan çýkamazdý.
Sevgili Tora Grubu üyeleri… Telehu Mehayil El Hayil
– Sürekli başarýdan başarýya koşun, Tanrý, toplumunuza daha birçok konuda katkýda bulunma arzunuzu
ye-rine getirsin. Hepinize çok büyük bir şükran borcum var.
Grubun bir parçasý olup kendisi de şahsen cemaatimize çok deðerli eserler kazandýrmýş olan, bu çalýşmada
da kapak tasarýmýný gerçekleştiren sevgili Jojo
Kamhi’ye de teşekkürlerimi sunuyorum.
Çalýşmamýz birçok yerde sayfa düzenini çok zorlu hale
getiren özelliklerle dolu. Tüm bu zorluða raðmen
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mizanpaj işlemini en iyi şekilde gerçekleştiren Yavuz
Osman Yýlmaz ve Tülay Yazan’a, ayrýca çalýşmanýn
çeşitli yerlerinde konuyu açýklama amaçlý bazý çizimleri yapan Betsi Yohay Kebudi, Rozi Asa ve Rubi
Asa’ya şükranlarýmý iletiyorum.
Yine Tora Grubu’nun bir parçasý olan ve cemaatteki
birçok konuda gösterdiði özverili çalýşmalarýn yanýnda
projenin mali trafiðini düzenleyen dünya iyisi sevgili
Albert Asa… Bu çalýşmayla ilgili olan ve olmayan
konularda şahsýma gösterdiðin yakýnlýk, dostluk ve
güven için teşekkür ediyorum.
Kitabýmýz Ýngilizce dilindeki iki kaynakta hazýr olarak
derlenmiş bazý alýntýlarý da içeriyor. Çalýşmanýn beş
kitabý içinde bu konuda bizlere yardýmcý olup,
Ýngilizce’den çevirileri yapan kardeşlerim [Sofer]
Baruh Beni Danon, [Yeşiva öðrencisi] Ceki Baruh,
Dr. Diana Yanni ve [mimar] Selin (Saylað) Ers’e
burada teşekkürü borç bilirim.
Önceki kitaplarda teknik sorunlar nedeniyle Ýbranice
metinde bazý hatalar oluşmuştu. Bunu en aza indirme
amacýyla Devarim kitabýnda Ýbranice metni tekrar
gözde geçiren Hazan ve Şohet Jak Pardo’ya teşekkür
ederim.
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Sayýn Av. Nedim Karako… Mesleðiniz ve görevleriniz gereði azýmsanmayacak derece meşgul olmanýza
raðmen, çalýşmamýzý büyük bir içtenlik ve ciddiyetle
denetlediniz, önemli uyarýlarda bulundunuz, bunun
yanýnda kişisel olarak da çeşitli felsefi ve kültürel
konularda sizinle yazýşma ayrýcalýðýný bana saðlayarak
geniş kültürel birikiminizi benimle paylaştýnýz. Burada
size saygý ve şükranlarýmý belirtmekten onur duyuyorum.
Başta Sayýn Hahambaşýmýz olmak üzere, Saygýdeðer
Bet-Din üyeleri; yola çýktýðýmýz zaman bize verdiðiniz
destek olmasaydý böyle bir çalýşma ortaya çýkmazdý.
Ama bununla kalmadýnýz, çalýşma boyunca yapýlanlarý denetlediniz, uyarý ve önerilerinizi esirgemediniz.
Huzurunuzda saygýlarýmý sunarken, okuyuculara yönelik yukarýda yer verdiðim telkin doðrultusunda, cemaatimize Tora ve Talmud öðrenimini orijinal dilinde ve
düzenli bir şe-kilde saðlayacak merci olarak size olan
saygýmýz ve beklentilerimiz büyüktür. Bu konuda,
hayati öneme sahip olan rehberliðinizi en etkili biçimde verebilmeniz için Tanrý’dan size saðlýk ve uzun
ömür bahşetmesini dilerim.
Sayýn Rav Ýzak Alaluf; çalýşmamýzda gösterdiðiniz
yakýnlýk, önemli yerlerde yaptýðýnýz uyarýlar ve teşvik
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dolu sözlerinizle bu kitaptaki önemli payýnýzdan dolayý
size şahsi teşekkürlerimi sunarým.
Saygýdeðer Rav Yeuda Adoni. Henüz çok gençken
bize vermiş olduðunuz Mişna ve Tanah derslerinin bu
çalýşma için gereken temeli saðladýðý bir gerçektir.
Bize tüm babacanlýðýnýzla, özverinizle, engin hoşgörü
ve güler yüzünüzle verdiðiniz temel eðitim hayat boyu
yolumuza ýşýktýr. Huzurunuzda saygýyla eðiliyor ve
Tanrý’dan “liderlik konumundaki günlerinizi uzun kýlmasýný” (krş. 17:20), bu sayede cemaatimize saðlýklý
daha nice yýllar boyunca rehber olmanýzý diliyorum.
Tora eðitimimin bir sonraki aşamasýnda bana Talmud’u
tanýtan, Tora öðrenimine ve uygulamasýna dair her
konuda rehberliðini esirgemeyen ve bu şekilde kitabýn
oluşturulmasý için gereken bel kemiðini saðlayan; bilgiyi öðrencilerine büyük bir sabýrla, tabiri caizse “bir
bebeðin aðzýna kaşýkla verir gibi” açýk ve anlaşýlýr
biçimde iletmeyi bilmesiyle tam bir öðretmen olan
Ravým ve ayný zamanda aile büyüðüm Sayýn Rav
Eliyau Koen, oldukça sýkýşýk olan vaktine raðmen
hem çalýşmaya yakýndan nezaret etti, hem doðan tüm
sorularý cevapladý hem de önemli uyarýlarýyla kitaptaki hatalarý önemli ölçüde azalttý. Bunun yanýnda
ricamý kýrmayarak bu cilde bir önsöz yazdý. Kendisine
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tüm ailesinden ve öðrencilerinden huzur göreceði
saðlýklý uzun bir ömür diliyor, saygý ve şükranlarýmý
sunuyorum.
Sevgili Ester Asa… Cemaatimize sunulan birçok
çalýşmada senin imzan var. Tora Kitabý projesi sanýrým
bunlar arasýnda en çok emek harcadýðýn proje. Projenin
her bir satýrýný tek tek okudun ve gereken yerlerde
düzeltmeler yaptýn. Bazý konularda daha fazla açýklama gerektiðini söyledin bazý yerlerde ise açýklamanýn
sýnýrlanmasýný önerdin. Çeviri ekibi ile denetleyiciler
arasýndaki baðlantýyý saðladýn. Sayfa düzenine yakýndan nezaret ettin. Baský, daðýtým organizasyonu ve
olasýlýkla bilmediðim daha birçok işi tek başýna yaptýn.
Bu çalýşmanýn sensiz olmasý mümkün deðildi. Bunun
yanýnda aile olarak bize gösterdiðiniz yakýnlýk, güven
ve iyi niyet, hayat boyu unutulmayacak cinsten. Eşin
Albert’le birlikte size, daha pek çok projeye imza atacaðýnýz, gerek çocuklarýnýz ve torunlarýnýzla gerekse
de topluma kazandýrdýklarýnýzla hep gurur duyacaðýnýz
saðlýklý ve uzun bir ömür diliyorum.
Sevgili eşim Pessia… Bu projeye Şemot kitabýnda
katýldýn ve ilerleyişine ilk elden tanýk oldun. Projenin
en rahat şekilde yürüyebilmesi için bana gereken tüm
olanaðý saðladýn, hatta bu uðurda bazen çok önemli
fedakârlýklarda bulundun. Bunu yaparken de ailemize
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iki tane şeker kýz – Oriya ve Teila’yý – kattýn. Tora
Kitabý projesinde bilmediðin, kimsenin ölçemeyeceði
kadar çok büyük bir katkýn var. Desteðin, fedakârlýðýn
ve güler yüzün için sana çok teşekkür ediyorum. Ýyi ki
varsýn. Tanrý’dan, tüm ailemizle birlikte, birbirimizi
sürekli geliştirebilmemiz, elimizden geldiðince çevremize katkýda bulunmaya devam edebilmemiz, önceki
nesillerden aldýðýmýz Yahudilik meşalesini sonraki
nesillere saðlam bir şekilde aktarma görevini layýkýyla
yerine getirebilmemiz ve bu uðurda çocuklarýmýzý da
Tora’nýn yüksek deðerlerinin ýşýðýnda yetiştirebilmemiz için bizi mübarek kýlmasýný ve bize yardýmcý
olmasýný diliyorum.
Bu vesileyle, öðrenim hayatýmýn her aşamasýnda kişilik ve bilgimin gelişmesine yadsýnamaz katkýlarda
bulunan tüm öðretmenlerimi, dostlarýmý, yakýnlarýmý, genel olarak tüm ailemi, özellikle bana manevi anne ve baba olan Mati-Cako Aşkenazi’yi, birçok
konuda bize çok büyük yardýmlarý dokunan kayýnvalidem Aliza Krimolovsky’yi, kardeşlerim Sara ve Yusuf
Koen’i sevgi ve saygýyla selamlýyorum. Ve şüphesiz,
sadece biyolojik deðil, ayný zamanda manevi, düşünsel, kültürel ve ahlaki anlamda da bana “hayat” vermiş olan, kendilerine yönelik duygularýmý sözlerle
anlatamayacaðým saygýdeðer ebeveynim Estreya51

Hayim Farsi’nin huzurunda saygýyla eðiliyor, onlara
da bizlerle daima gurur duyacaklarý saðlýklý ve uzun bir
ömür diliyorum.
Adran Alah Orayta Kadişa…
Talmud’un bir ünitesini öðrenmeyi bitiren kişi, “Adran
Alah … – Sana Tekrar Geri Dönelim…” sözleriyle başlayan kýsa bir dua okur. Her şeyin ötesinde bu dua,
Tora öðreniminde eskime diye bir şey olmadýðýný,
öðrenilmiş bir konuya daima geri dönmek gerektiðini
ve her seferinde mutlaka yeni bir şeyler bulunabileceðini ortaya koyar.
Bu duanýn içinde Tora öðrenenlerle öðrenmeyenler
arasýndaki bazý farklar vurgulanýr ve bunlarýn arasýnda
biri oldukça ilginçtir: “… [Tora öðrenen] Bizler de
çaba gösteriyoruz, [Tora öðrenmeyip başka işler yapanlar] da çaba gösteriyorlar. Ama biz çaba gösterip
bunun karşýlýðýný alýrken, onlar gösterdikleri çabanýn
karşýlýðýný almýyorlar…”
Duanýn bu kýsmý gerçekten ilginçtir. Acaba Tora
öðrenmeyip başka işlerle meşgul olanlar gerçekten
bunun karşýlýðýný almýyorlar mý? Örneðin bir marangoz, yaptýðý iş karşýlýðýnda para kazanmýyor mu?
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Öyleyse duadaki bu sözlerin anlamý nedir? Ne tür bir
karşýlýktan söz edilmektedir?
Marangoz örneðiyle devam edip bunu kýsaca açýklayalým… Bir marangoza bir masa sipa-rişi verilir. Ama
onu filanca tarihe yetiştirmesi şartý koşulur ve bu
hedef tarihi tutturmak söz konusu sipariş için çok
önemlidir. Marangoz işe koyulur, ancak bazý zorluklar
çýkar. Kullanýlacak malzemenin gelmesi gecikir, çalýşacaðý gün elektrikler kesilir, başka bir gün makineler
bozulur. Bunun üzerine marangoz gecesini gündüzüne
kadar, çalýşýr, çabalar ama masayý ancak istenen tarihten bir gün sonra tamamlayabilir. Siparişi veren kişiyi
arar ve masanýn hazýr olduðunu, parayý ödeyip malý
alabileceðini bildirir. Siparişi veren ise ona “Bir gün
geciktin” der. “Masayý dün teslim etmen gerekiyordu
ve bu, anlaşmanýn çok kesin bir şartýydý.” Marangoz
itiraz eder: “Ama ben elimden geleni yaptým’ Kontrolüm
dýşýndaki birçok engel olmasaydý vaktinde yetiştirirdim. Fakat olmadý.” Ancak diðeri dinlemez. “Masa
vaktinde gelmeyince ben de hazýr mobilya satan bir
yerden aldým. Artýk yaptýðýn masaya ihtiyacým yok”
der ve konu kapanýr.
Elbette bu, her yönüyle mükemmel olmayan, ama
konuyu açýklamak için seçilmiş bir misal. Bu misalden
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görüldüðü üzere, bu dünyada yapýlan şeylerin karşýlýðýný alabilmek için “somut sonuç” gereklidir. Çalýşan
kişinin ne kadar ve ne şartlar altýnda çalýştýðý, hangi
sorunlara göðüs germek durumunda kaldýðý gibi konularýn pek bir önemi yoktur. Eðer istenen sonuç elde
edildiyse karşýlýk da vardýr. Ama sonuç yoksa gösterilen “çabalar” için karşýlýk yoktur.
Ama Tora öðrenimi böyle deðildir. Bir kişi Tora
öðrenme amacýyla bir kitabý açmasýndan kapamasýna
kadar, bir Tora dersine gitmesinden dönmesine kadar
geçen her an için Tanrý katýnda ödüle layýk olur. Tanrý
bir kişiye, okuduðunu anlama uðruna gösterdiði en
ufak çaba için bile borçlu kalmaz.
Hatta kişi samimi çabayý göstermesine raðmen konuya vakýf olamamýşsa bile, yine de gösterdiði çabanýn
karşýlýðýný alacaktýr. Zira Tora öðreniminde en az
sonuç kadar süreç de önemlidir. Hatta daha doðru bir
şekilde ifade etmek gerekirse, sürecin kendisi sonuçtur; zira Yahudi görüşüne göre öðrenim, ayný zamanda
uygulama için bir araç olmasýna raðmen, kendi başýna
bir amaçtýr da. Tora Kitabý için hazýrladýðýmýz bu projede sürekli olarak vurgulamaya çalýştýðýmýz noktalardan biri de budur.
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Talmud öðreniminin sonrasýnda okunana benzer şekilde, Simhat Tora günü Tora’nýn yýllýk okunuşunun
tamamlanmasý vesilesiyle de benzer bir dua edilir.
Tora Kitabý projesinin sonuna geldiðimiz bu noktada
söz konusu dua yerinde olacaktýr.
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Adran Alah Orayta Kadişa Veadrah Alan Orayta
Kadişa.
Daatan Alah Vedaatah Alan Orayta Kadişa.
La Nitneşe Minah Vela Titneşe Minan,
La Bealma Den Vela Bealma Deate.
Sana tekrar geri dönelim Kutsal Tora ve bize tekrar geri
dön Kutsal Tora.
Fikrimiz sende ve fikrin bizde olsun Kutsal Tora.
Ne biz seni unutalým ne de sen bizi unut,
Ne bu dünyada ne de Gelecek Dünya’da.
Sevgili Tanrým…
Bizi bu uzun soluklu projeyi tamamlamaya nail ettin.
En başta da söylediðim üzere, aslýnda bu projeyle
boyumdan çok büyük bir işe kalkýşmýş oldum. Bunu
ne kadar layýkýyla ye-rine getirebildiðimi bilemiyorum.
Yalnýzca Hahamlarýmýz’ýn “Tanrý, iyi niyeti, uygulamaya ekler” şeklindeki öðretisine güvenebiliyorum.
“Şegiot Mi Yavin? Ministarot Nakeni – Hatalarý Kim
Anlayabilir? Gizli[ kalmýş, bilmediðim kabahat]lerden
Temizle Beni” (Teilim 19:13). Aklýmýn erdiði kadarýyla elimden gelenin en iyisini yapýp, kaynaklarýmýza
sadýk kalmaya çalýştým. Yeterli dikkati göstermediðim,
hatalý anladýðým veya hatalý anlattýðým yerler olduysa
beni affet. Okuyucularý bu olasý hatalardan koru,
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onlara doðru olaný göster, elimin altýndan insanlarý
hataya düşürecek bir engel çýkmýş olmasýn.
Sana olan şükran duygularýmý nasýl dile getireyim ey
Tanrým? Ýnsanoðlu, ona verdiðin sayýsýz iyiliðin biri
için bile teşekkür edebilir mi? Yine de lütfen şükran
duygularýmý kabul et. Bize doðru yolu göster ki gerçekten Sana yakýşýr evlatlar olabilelim. Bilgimizi arttýr ki
hatalarýmýz azalsýn. Gözlerimizi aç ki gerçeði görelim.
Zihnimizi aç ki Toran’ý anlayýp öðrenebilelim. Bize
güç ver ki doðruyu yapalým. Çünkü ancak o zaman yollarýmýzý başarýlý kýlacak ve ancak o zaman akýllýca davranmýş olacaðýz.
Tam; Velo Nişlam
Bitti; ama tamamlanmadý
Moşe Farsi
17 Şevat 5769
11 Şubat 2009
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“Devarim”; “Hamişa Humşe Tora / Tora’nýn Beş
Kitabý” olarak tanýmladýðýmýz “Tora” bütününün kendinden önceki bölümlerde kayýtlý bulunan kimi hususlarýn aðýrlýklý olarak vurgulanýp yinelendiði beşinci ve
sonuncu bölümüdür.
Bununla birlikte “Devarim”; sadece Moşe Rabenu’nun
“Tora”nýn bundan önceki dört bölümünü özetle tekrarlamasý olmakla kalmaz, buna ek ve en azýndan bu
kadar önemli olmak üzere, fani ha-yatýnýn son demlerine ulaştýðýnýn bilincinde olan Moşe Rabenu’nun son
kýrk yýldýr rehberliðini ve liderliðini yaptýðý Bene
Yisrael toplumuyla vedalaşmasý sýrasýnda gerekli gördüðü uyarý ve nasihatlerde bulunmasý ile geleceðe
yönelik öngörülerini belirtmesi ve nihayet atalar
döneminden sonraki ilk Ýbrani önder olarak vasiyetlerini bildirmesine tanýklýk eder:

“Görünüz ki, Tanrýnýn bana buyurduðu üzere, yasa ve
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kurallarý sizlere öðrettim..”.
“

“
“Riayet edip uygulayýnýz zira bu halklar nezdindeki
anlayýşlýlýðýnýz ve bilgeliðinizdir.”

“Devarim” bir yönüyle de Moşe Rabenu’nun Bene
Yisrael’in Tanrý’yla ilişkisi baðlamýnda en doðru ve en
saðlýklý yöntemin, yani Aavat Aşem/Tanrý sevgisi”nin
merkeze alýnmasýyla ilgili vasiyetini aktarýyor olmasý
bakýmýndan önemli bir kaynaktýr. Ancak bu vasiyetin
doðru anlaşýlmasýyladýr ki, “ Yirat Aşem/Tanrý korkusu” olarak takdim edilen duygu Musevi inançlýsýnýn
benliðinde aslýna uygun şekliyle Tanrý’nýn hoşnutluðunu kaybetme kaygýsý olarak gerçek yerini bulur.
Bununla da kalýnmaz; Tanrý inancýnýn ciddi bir duygu
olmasý gerektiði de açýkça vurgulanýr:

“Tanrý’n Ad.’ý Tüm gönlünle, tüm ruhunla ve tüm
varlýðýnla seveceksin..”
“

“
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“Tanrý’yý sýnamaya yeltenmeyin..”
“Devarim” bir başka yönüyle “Tora” bütünü içinde
Ýbrani dilinin kullaným mükemmeliyeti bakýmýndan
en üst düzeydeki şiirlerinden birini; “Þirat Aazinu”yu
barýndýrmaktadýr. Bilindiði gibi Moşe Rabenu tüm
toplum önünde baştan sona kadar okuduðu bu şiirinde sözlerine ilk kez gökleri ve yeryüzünü şahit tutar:

“Gökler diyeceklerime kulak versin yeryüzü aðzýmýn
söylediklerini dinlesin”
“Devarim” hakkýnda ilk akla gelenler bile, bir kitabýn
önsözünün sýnýrlarýný deðil, birçok kitabýn da sýnýrlarýný aşar.
Elimizde tuttuðumuz bu kitapla “Tanah”ýn “Torat
Moşe” olarak da tanýmlanan bölümünün ülke-mizde
ve dilimizde ilk defa ve böylesi mükemmel bir şeklide
yayýmlanmasý olaðanüstü diyebileceðimiz bir başarý
örneði olarak tamamlanmýş bulunuyor. Bunu gerçekleştiren gönüllü kadroya duyduklarým takdirin ötesinde hayranlýk sýnýrlarýný da aşmýş bulunmaktadýr. Bu
duygularýmý ifade edebileceðim sözcükleri bulmakta
güçlük çektiðimi itiraf ediyorum.
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Umudum ve dileðim bu kadronun başlattýðý işi daha
da ileriye götürerek “Tanah” bütününü de dilimize
kazandýrmasýdýr. Kendilerinden böyle bir işaret almýş
olmam cemaatimiz adýna bana gurur veriyor. Kutsal
“Tora”mýzýn kendilerine rehber olacaðýndan eminim.

Rav Ýsak HALEVA
Türkiye Hahambaşýsý

61

Bundan önceki dört kitabý hazýrlayan dindaşlarýmýzýn
bu kez hazýrladýklarý Tora'mýzýn beşinci kitabý olan
Devarim kitabýný okuduk. Bu denli güçlü bir eserin
meydana getirilişindeki zorluklarý düşünecek olursak
hazýrlýyanlarýný ne kadar tebrik etsek azdýr.
Deðerli okurlar!
Toramýzýn dört kitabý gibi beşinci kitabý olan Devarim Kitabý da bize güzel öðretiler, deðerli mesajlar ve
de davranýş kurallarý öðretir. Bu kitaptaki her Peraşa,
Moşe Rabenu'nun güzel lisaný ile yapýlan muhteşem
bir vaazý teşkil eder.
Þemot Kitabýnda Moşe Rabenu'nun Yüce Tanrý'ya
"ben konuşma zorluðu çeken bir insaným Paro'nun
karşýsýna çýkýp nasýl konuşabilirim" sözlerine karşý
Yüce Tanrý insana konuşma yeteneðini veren ben
deðil miyim? diye cevaplar. Nitekim, Devarim kitabýndaki vaazler bu konuşmayý ne kadar güzel kanýtlar.
Moşe Robenu, kitabýn ilk peraşasý olan Devarim
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Peraşasýnda Bene Ýsrael'in çölde bulunduklarý yerleri
isimleri ile zikreder. Fakat amacý Bene Ýsrael'e 40 yýl
çölde yaptýklarý hatalarý hatýrlatmaktý. Onlarý rencide etmemek için, günahlarýný deðil yerlerin isimlerini
sayar. Bene Ýsrael, Moşe Rabenu'nun amacýný anlar
ve Teşuva yani pişmanlýk duyarlar. Rabilerimize göre
pişmanlýk duyulan günahlar sevaba dönüşür.
Moşe Rabenu bilahare Bene Ýsrael'e yaptýklarý günahlarý, bilhassa Altýn buzaðý ve Meragelim, Kenaan topraklarýna gönderilen 12 öncü konusunu tekrar eder
ki yeni nesiller bundan ders alsýnlar, dolayýsýyla bizler de, her hafta okuduðumuz Peraşalardan inanýlmaz
mesajlar almaktayýz.
Kitabýn ikinci bölümünde Sinay daðýnda on emrin
alýnýşýný Moşe Rabenu usta bir ressam gibi bir tablo
halinde sunar.
Kitabýn üçüncü bölümünde geçmiş dört kitapta verilmemiş idari, ailevi, zirai kurallarý okuruz.
Deðerli okurlar
Arkadaşlarýmýzýn hazýrladýklarý bu kitabý okudukça
merak ettiðimiz konularý anlayacaðýz, ayný zamanda,"
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", Tora'yý gece gündüz okuma
buyruðunu yerine getireceðiz.
"

"

Çocuklarýmýza da okutarak çocuklarýmýza öðretme
buyruðunu da uygulamýş olacaðýz.
Mutluyuz, Cemaatimiz böyle bir esere sahip oldu.
Mutluyuz, Cemaatimizde böyle bir eser vücuda getirecek genç elemanlara sahip olduðumuz için.
Bu eseri meydana getiren kardeşlerimizi tebrik eder,
Yüce Tanrý'nýn dualarýna mazhar olmalarýný dileriz.

BET-DİN
Rav Moşe Benveniste Rav Yeuda Adoni
Rav Nafi Haleva Rav İzak Peres Rav İsak Alaluf
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15 Kislev 2769
12 Aralýk 2008
Erev Þabat Vayişlah
Sayýn Okurlar ve saygýdeðer öðrenciler,
“Okurlar”ýn yaný sýra sizlere “öðrenciler” diye hitap
etmemin sebebi, şu anda elinizde tuttuðunuz kitabýn
sýradan kitaplara benzememesidir. Sýradan kitaplar
genellikle bir kere okunduktan sonra kütüphanedeki
yerlerine býrakýlýr.
Bu kitap ise, inancýmýza göre “kutsallarýn kutsalý” olan
Sefer-Tora’dýr ve sizler tarafýndan, hiç olmazsa Þabat
günlerinde ve hafta içi günlerin belirli saatlerinde
açýlmasý ve içeriðinin Haftanýn Peraşasý şeklinde
okunmasý gerekir. Okuma derken, pasuklarýn bir kýsmýnýn açýklamalarý ile beraber okunmasý, anlaşýlmasý
ve akýlda tutulmasýný kastediyorum.
Bu çalýşmaya her aşamada katkýda bulunan herkesi
ve özellikle çalýşmayý başlatan Tora Grubu’nu içtenlikle tebrik ederim. Kitabý hazýrlayan, aile yakýným ve
deðerli öðrencilerimden biri olan Moşe Farsi, gecesini
gündüzüne katarak birçok Tora açýklama otoritesinin
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eserlerini gözden geçirip öðren-dikten sonra, akýcý ve
anlaşýlýr bir lisanla Türkçe’ye çevirmiş ve nihayet
sonuncu kitap olan bu Devarim kitabýný sizlere sunmayý başarmýştýr. Kendisini bu vesileyle candan kutlamayý bir borç biliyorum.
Hahamlarýmýz “En A-mitsva Nikret, Ella Al Þem
Gomera – Bir Mitsva, onu tamamlayanýn adýyla anýlýr”
demişlerdir. Ne mutlu ona ki, Bereşit kitabýný hazýrlamaya başladýðý azimle sonuna kadar gelmeyi başarabilmiştir. “Tehezakna Yadeha – Ellerin Kuvvetlensin”,
ellerin dert görmesin; Amen.
Sizlere gelince deðerli okurlar,
Peygamber Amos şu kehanette bulunmuştur: “Tanrý
şöyle diyor: Öyle günler gelecek ki sizlere açlýk getireceðim.
Bu açlýk ve susuzluk ekmeðe ve suya yönelik deðil,
Tanrý’nýn sözlerini işitme ve anlama açlýðý olacaktýr”
(Amos 8:11).
Sizler, Ýstanbul/Türkiye Yahudileri;
Bu açlýk ve susuzluk günleri, içinde yaşadýðýnýz günlerdir. Son zamanlarda Yahudilik hakkýnda birçok
broşür ve kitapçýk yayýnlandýðýný görmekteyim. Tora
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öðrenimine ne kadar aç ve susuz oldu-ðunuzu biliyorum. Ýşte, elinizdeki eserin bu açlýðý ve susuzluðu bir
nebze gidereceði muhakkaktýr.
Tavsiyem, gruplar halinde toplanýp bu kitabý incelemek ve öðrenmek üzere kurslar açmanýzdýr. Çaðrýmýzýn
boşa gitmeyeceðinin garantisi olun. Bu öðrenime
paralel olarak Leşon Akodeş (Kutsiyet Lisaný veya
Kutsal Lisan) diye bilinen Ýbranice’yi öðrenmeye başlayýn ki, ileride “Kutsallarýn Kutsalý” olan Sefer-Tora’yý
orijinal dilinde okuyup anlayabilesiniz.
Sefer-Tora Bet harfiyle başlar – “Bereşit Bara
E-lokim…” – ve Lamed harfiyle sona erer: “… Leene
Kol YisraeL”. Sefer-Tora’nýn son peraşasý, sözcük
anlamý “Ýşte beraha budur” olan Vezot Aberaha’dýr. Bu
son peraşa Simhat Tora gününde okunur. Bu günde
ayný zamanda Sefer-Tora’nýn ilk peraşasý olan Bereşit
de okunmaya başlanýr.
Bununla bizlere iki büyük mesaj verilmektedir:
1- Yahudi Milleti olarak bizlere verilen en büyük ve
en kýymetli beraha Sefer-Tora’dýr:
“Vezot Aberaha – Ýşte Beraha Budur”.
2- Lamed ve Bet harfleri Ýbranice’de “Lev – Kalp”
sözcüðünü oluşturur. Biyolojik yaşam kalbin çarpmasý
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sayesinde devam eder. Benzer şekilde Yahudi yaşamýnýn
devamlýlýðý da manevi kalbimizi teşkil eden SeferTora’nýn etüt edilmesi ve mitsvalarýnýn yerine getirilmesi sayesinde mümkündür.
Tanrý’nýn Berahasý’nýn daima üstünüzde olmasý dileðiyle, hoşça kalýn.
Rav Eliyau Koen
Mahazike-Tora Sinagogu
Bat-Yam
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Devarim
[1. Giriþ]

1

Moþe’nin, tüm Yisrael’e Yarden’in [doðu] yakasýnda, çölde, Arava’da, Suf’un karþýsýnda, Paran ve Tofel
arasýnda, Lavan, Hatserot ve Di Zaav[’da] konuþtuðu
sözler þunlardýr:
2 “Seir daðý yoluyla, Horev’den Kadeþ Barnea’ya kadar
[gelme süresi] on bir gündür.”
3 Kýrkýncý yýlda, on birinci ayda, ayýn birinde, Moþe,
Bene-Yisrael’e, Tanrý’nýn kendisine onlara [iletmek
üzere] emrettiði her þey hakkýnda konuþtu.
4 [Bu, Moþe’nin] Heþbon’da oturan Emori kralý Sihon’u
ve Edrei’de, Aþtarot’ta oturan Baþan kralý Og’u maðlup etmesinden sonraydý.
5 Yarden’in [doðu] yakasýnda, Moav topraklarýnda,
Moþe, bu Tora’yý açýklamaya baþladý [ve þöyle] dedi:
6 Tanrýmýz Aþem bize Horev’de [þöyle] konuþmuþtu:
“Bu daðda çok oturdunuz.
7 Dönüp yolunuza çýkýn, Emori daðýna ve [onun] Arava’daki, daðdaki, alçak arazideki, güneydeki ve deniz
kýyýsýndaki tüm komþu [bölgelerine; yani] büyük nehir Fýrat nehrine kadar [olan] Kenaan Ülkesi ve Levanon’a gelin.
8 Gör! Ülke’yi önünüze serdim. Gelin ve Tanrý’nýn,
1
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atalarýnýza – Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a – onlara ve arkalarýndan soylarýna vermeye yemin ettiði Ülke’yi miras alýn.”
9 O zaman, size, “Sizi tek baþýma taþýyamayacaðým”
demiþtim.
10 “[Ne de olsa] Tanrýnýz Aþem sizi çoðalttý ve iþte bugün göklerin yýldýzlarý kadar çoksunuz.
11 Atalarýnýzýn Tanrýsý Aþem, üzerinize bin katýnýzý eklesin ve sizi, hakkýnýzda konuþmuþ olduðu gibi mübarek kýlsýn.
12 [Ama] Zahmetinizi, yükünüzü ve çekiþmenizi tek
baþýma nasýl taþýrým?
13 Kendinize bilge, anlayýþ sahibi ve kabilelerinizce
tanýnan kiþiler belirleyin ve onlarý baþýnýza atayayým.”
14 Bana “Yapýlmasýný önerdiðin þey iyi” diye cevap verdiniz.
15 [Böylece] Kabilelerinizin baþlarýný, bilge ve tanýnmýþ kiþileri alýp, onlarý üzerinize baþ olarak atadým ve
kabileleriniz için bin baþlarý, yüz baþlarý, elli baþlarý, on
baþlarý ve [ayrýca] polisler [olarak görevlendirdim].
16 O zaman yargýçlarýnýza þöyle emrettim: “Kardeþleriniz arasýnda[ki her türlü anlaþmazlýðý dikkatle] dinleyin ve kiþi ile kardeþi ya da davalýsý arasýnda adil yargýda bulunun.
17 Yargýda [kimseye] ayrýcalýk yapmayýn, küçüðü büyüðü ayný þekilde dinleyin. Kimseden çekinmeyin,
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çünkü yargý Tanrý’ya aittir. Size zor gelen [bir] dava
[olduðunda] bana getirin ve dinleyeyim.”
18 O zaman, yapacaðýnýz her þeyi size emrettim.
19 Horev’den yola çýktýk, Tanrýmýz Aþem’in bize emrettiði þekilde, Emori daðý yolu [boyunca] görmüþ olduðunuz o büyük ve dehþet verici çölün tümünde yürüyüp Kadeþ Barnea’ya kadar geldik.
20 Size “Tanrýmýz Aþem’in bize vermekte olduðu Emori
daðýna kadar geldiniz” dedim.
21 “Gör; Tanrýn Aþem, bu Ülke’yi önüne serdi. Atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana konuþtuðu þekilde, çýk [ve
onu] miras al – korkma ve [cesaretin] kýrýlma[sýn].”
22 Bana yaklaþtýnýz – hepiniz – ve “Önümüzden adamlar gönderelim” dediniz. “Ülke’yi bizim için keþfedip,
[oraya] çýkmakta kullanacaðýmýz yol ve gireceðimiz
[ilk] þehirler hakkýnda bize rapor getirsinler.”
23 Öneriyi olumlu karþýladým ve sizden on iki kiþi aldým – kabile baþýna bir kiþi.
24 [Bu adamlar] Dönüp daða çýkarak Eþkol vadisine
kadar geldiler ve [Ülke’yi] araþtýrdýlar.
25 Ellerine Ülke’nin meyvesinden alýp bize indirdiler.
Bize rapor getirerek “Tanrýmýz Aþem’in bize vermekte
olduðu Ülke iyi” dediler.
26 Ancak [olayýn nihayetinde, Ülke’ye] çýkmaya yanaþmadýnýz ve Tanrýnýz Aþem’in Sözü’ne itaatsizlik ettiniz.
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Çadýrlarýnýzda iftira edip “Tanrý, bize olan nefreti
nedeniyle çýkardý bizi Mýsýr Ülkesi’nden” dediniz, “bizi
imha etmek üzere Emoriler’in eline teslim etmek için!
28 Nereye çýkacaðýz? Kardeþlerimiz ‘Bizden büyük ve
cüsseli bir halk, büyük ve göklere kadar surlu þehirler,
hatta devler soyunu gördük orada’ diyerek cesaretimizi kýrdýlar!”
29 Size “Kýrýlmayýn ve onlardan korkmayýn” dedim.
30 “Önünüzden giden Tanrýnýz Aþem – sizin için O savaþacak; týpký Mýsýr’da gözlerinizin önünde sizin için
tüm yaptýklarý gibi.
31 Çölde de, Tanrýn Aþem’in, seni, bu yere geliþinize
kadar yürüdüðünüz tüm yol boyunca, bir adamýn, oðlunu taþýdýðý gibi taþýdýðýný gördün.
32 Ama Tanrýnýz Aþem’e bu konuda inanmýyorsunuz?!
33 [O Tanrý ki,] Size kamp kurmanýz için [uygun] yer
belirlemek üzere, size yürüyeceðiniz yolu göstermek
için yol boyunca gece vakti ateþle, gündüz vakti de bulutla önünüzde gidiyor!”
34 Tanrý, sözlerinizin sesini duydu. Öfkelenip þöyle yemin etti:
35 “[Soylarýna] Vereceðime dair atalarýnýza yemin etmiþ olduðum iyi Ülke’yi, þu insanlardan – þu kötü nesil[den] – [tek] kiþi [bile] görürse...!
36 [Ama] Kalev ben Yefune hariç. O, [Ülke’yi] görecek. Basmýþ olduðu topraðý ona vereceðim – ve çocuk27
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larýna – zira Tanrý’yý kalp bütünlüðüyle takip etti.”
37 [Daha sonralarý] Tanrý sizin yüzünüzden bana da
öfkelenmiþ, [þöyle] demiþti: “Oraya sen de girmeyeceksin.
38 Huzurunda duran Yeoþua bin Nun – oraya [halkýn
baþýnda] o girecek. Ona güç ver, zira Yisrael’in [Ülke’yi] miras edinmesini o saðlayacak.
39 Ve ‘tutsak olacak’ dediðiniz çocuklarýnýz ve bugün
iyi ile kötüyü [ayýrt etmeyi] bilmeyen küçükleriniz –
oraya onlar girecek; onu onlara vereceðim ve [burayý
onlar] miras alacaklar.
40 Ama siz, yön deðiþtirin ve Kýzýldeniz yolunda çölün
içlerine doðru seyahat edin.”
41 Bana cevap verip “Tanrý’ya [karþý] hata ettik! Tanrýmýz Aþem’in bize emretmiþ olduðu her þeye uygun
olarak biz çýkýp savaþacaðýz” dediniz. Her biriniz savaþ
aletini kuþandý; daða çýkmaya hazýr olduðunuzu söylediniz.
42 Tanrý bana “Onlara [þöyle] söyle: ‘Çýkmayýn ve savaþmayýn ki düþmanlarýnýzýn önünde bir felaket yaþamayasýnýz; çünkü aranýzda deðilim’” dedi.
43 Size konuþtum, ama dinlemediniz. Tanrý’nýn Sözü’ne itaatsizlik ederek kasten daða çýktýnýz.
44 O daðda oturan Emori [güçleri] karþýnýza çýktý; sizi
arýlarýn yaptýðý gibi kovalayarak, sizi Seir’de, Horma’ya
kadar iyice ezdiler.
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Dönüp Tanrý’nýn önünde aðladýnýz; ama Tanrý duanýzý kabul etmedi ve sözlerinize kulak vermedi.
46 Kadeþ’te uzun süre kaldýnýz – [diðer yerlerde] oturduðunuz süre kadar.
45

2
Tanrý’nýn bana konuþtuðu þekilde yön deðiþtirdik
ve Kýzýldeniz yolunda çölün içlerine doðru seyahat ettik. Uzun süre Seir daðýnýn çevresini dolaþtýk.
1

[2. Edom’la Karþýlaþma]
Tanrý bana þöyle dedi:
3 “Bu daðýn çevresinde çok dolaþtýnýz; kuzeye dönün.
4 Halka da þöyle emret: Seir’de oturan kardeþleriniz
Esav-oðullarýnýn sýnýrýndan geçiyorsunuz. Sizden korkacaklardýr. Çok dikkatli olun,
5 onlara sataþmayýn; zira size onlarýn ülkesinden bir
ayak basýmý bile yer vermeyeceðim, çünkü Seir daðýný
Esav’a miras olarak verdim.
6 “[Ýsterseniz] Onlardan para karþýlýðýnda yiyecek temin edip yiyebilirsiniz. Suyu bile onlardan [ancak]
para karþýlýðýnda satýn alýp içebilirsiniz.
7 Ne de olsa Tanrýn Aþem seni elinin tüm iþlerinde
mübarek kýldý, bu büyük çölü yürüyüþüne [yakýndan]
nezaret etti. Şu [aþamada] kýrk yýldýr Tanrýn Aþem se2
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ninle; [hiç] eksiðin olmadý.”
8 [Böylece] Arava yolundan, Elat’tan ve Etsyon Gever’den [dolaþtýktan sonra] Seir’de oturan kardeþlerimiz Esav-oðullarýnýn yanýndan geçtik.
[3. Moav’la Karþýlaþma]
Yön deðiþtirip Moav çölü yolundan geçtik.
9 Tanrý bana [þöyle] dedi: “Moav’a baský yapma ve onlara savaþ [amacýyla] sataþma; çünkü sana onun topraðýndan miras vermeyeceðim, zira Ar’ý miras [olarak]
Lot-oðullarýna verdim.
10 (Önceleri orada Emim [ulusu] oturuyordu. Büyük,
kalabalýk ve devler gibi cüsseli bir halk[tý bu].
11 Onlar da, [diðer] devler gibi Refaim kabul edilirler;
ama Moaviler onlarý Emim olarak adlandýrýrlardý.
12 [Benzer þekilde] Seir’de de önceleri Horiler otururlarken, Esav-oðullarý onlarý[n ülkelerini] miras almýþ,
onlarý önlerinden imha ederek yerlerine yerleþmiþlerdi
– týpký Yisrael’in, Tanrý’nýn kendilerine verdiði miras
[niteliðindeki] ülkesine yaptýðý gibi.)
13 “Şimdi kalkýp Zered çayýný geçin!”
[Böylece] Zered çayýný geçtik.
14 Kadeþ Barnea’dan Zered çayýný geçmemize kadar
olan süre, savaþ adamlarý [sýnýfýnda olan] tüm nesil,
Tanrý’nýn kendileri hakkýnda yemin etmiþ olduðu üze76

re [ölüp] kampýn içinden sona erene kadarki otuz sekiz yýldýr.
15 Tanrý’nýn Eli de, onlarý, [tamamen] sona erene kadar kampýn içinden bir an önce yok etmek üzere, onlarýn üzerine yönelmiþti.
16 Halkýn içinden, savaþ adamlarý [sýnýfýndakilerin]
hepsinin ölümü tamamlandýðýnda,
[4. Amon’la Karþýlaþma]
Tanrý bana þöyle konuþtu.
18 “Bugün Moav sýnýrýný, [yani] Ar’ý geçmektesin.
19 [Yakýnda] Amon-oðullarýnýn karþýsýna yaklaþacaksýn. Onlara baský yapma ve sataþma; çünkü sana
Amon-oðullarýnýn ülkesinden miras vermeyeceðim,
çünkü onu miras [olarak] Lot-oðullarýna verdim.
20 (Burasý da Refaim ülkesi olarak kabul edilir; [çünkü] önceleri Refaim [ulusu] orada otururdu, ve Amoniler onlarý Zamzumim olarak adlandýrýrlardý.
21 Büyük, kalabalýk ve devler gibi cüsseli bir halk[tý
bu]; ama Tanrý onlarý [Amoniler’in] önünde imha etmiþti, [böylece Amoniler] onlarý[n ülkelerini] miras
alarak yerlerine yerleþmiþlerdi
22 – týpký Horiler’i onlarýn önünde imha ettiðinde, Seir’de oturan Esav-oðullarý için yapmýþ olduðu gibi. [Nitekim Esav-oðullarý da ayný þekilde, Horiler’in ülkele17
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rini] Miras alýp yerlerine yerleþmiþlerdi; bu güne kadar
[da orada oturuyorlar].
23 Aza’ya kadar [olan bölgedeki] sursuz þehirlerde oturan Avim [ulusuna gelince]... Kaftor’dan çýkan Kaftorim [ulusu] onlarý imha edip yerlerine yerleþmiþlerdi.)
24 “Kalkýn, yola çýkýn ve Arnon ýrmaðýný geçin. Gör!
Emori Heþbon kralý Sihon’u ve ülkesini eline teslim
ettim. Fethe baþla ve onu savaþa kýþkýrt!
25 Bugün, sana yönelik korku ve çekinme [ifadesini]
tüm gökyüzünün altýndaki halklarýn yüzlerine yerleþtirmeye baþlayacaðým – þöhretini duyduklarýnda önünde ürperip dehþete kapýlacaklar.”
26 [Tanrý’nýn bu sözlerinden önce] Kedemot çölünden
Heþbon kralý Sihon’a barýþ mesajýyla elçiler gönderip
[þöyle] demiþtim:
27 “[Ýzin ver] Ülkenden geçeyim. Sadece ana yolda yürüyeceðim, saða-sola sapmayacaðým.
28 Bana yiyeceði para karþýlýðýnda temin edeceksin ve
yiyeceðim, suyu da bana para karþýlýðýnda vereceksin
ve içeceðim – sadece yayan geçeceðim –
29 týpký Seir’de oturan Esav-oðullarýnýn ve Ar’da oturan Moaviler’in benim için yaptýklarý gibi – ta ki Tanrýmýz Aþem’in bize vermekte olduðu Ülke’ye [girmek
üzere] Yarden’i geçene kadar.”
30 Ancak Heþbon kralý Sihon, [topraklarýndan] geçmemize yanaþmadý; çünkü, Tanrýn Aþem, onu [senin]
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eline, bugün [olduðu] þekilde teslim etme amacýyla
[Sihon’un] ruhunu katýlaþtýrmýþ ve kalbini güçlendirmiþti.
[5. Çöldeki Son Olaylar]
Tanrý bana “Gör! Sihon’u ve ülkesini önüne teslim etmeye baþladým. Fethe onun ülkesini miras alarak
baþla!” dedi.
32 Sihon bize karþý savaþ için Yaats’a çýktý – o ve tüm
halký.
33 Ama Tanrýmýz Aþem onu önümüze teslim etti; [böylece] onu, oðullarýný ve tüm halkýný öldürdük.
34 O zaman [onun] tüm þehirlerini ele geçirdik ve her
þehri, erkekleri, kadýnlarý ve çocuklarý imha ettik, sað
[kalan kimse] býrakmadýk.
35 Sadece hayvanlarý ve ele geçirdiðimiz þehirlerin ganimetini kendimiz için yaðmaladýk.
36 Arnon ýrmaðý kýyýsýndaki Aroer[’den] ve vadideki
þehirden Gilad’a kadar, bize üstün gelen tek þehir olmadý. Tanrýmýz Aþem hepsini önümüze teslim etti.
37 Sadece Amon-oðullarýnýn ülkesine yaklaþmadýn.
Yabok ýrmaðýnýn tüm çevresini, daðdaki þehirleri ve
Tanrýmýz Aþem’in [saldýrmamamýzý] emrettiði tüm
yerleri [saldýrmadan býraktýk].
31
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3
Yön deðiþtirip Baþan yoluna çýktýk. Baþan kralý Og
bize karþý savaþ için Edrei[’ye] çýktý – o ve tüm halký.
2 Tanrý, bana “Çekinme ondan” dedi, “çünkü onu, tüm
halkýný ve ülkesini eline teslim ettim. Ona, Heþbon’da
oturan Emori kralý Sihon’a yaptýðýný yapacaksýn.”
3 [Böylece] Tanrýmýz Aþem Baþan kralý Og’u ve tüm
halkýný da elimize teslim etti; onu [ve ardýnda] sað
[kalan kimse] býrakmayana kadar [tüm halkýný] öldürdük.
4 O zaman [onun] tüm þehirlerini ele geçirdik. Onlardan almadýðýmýz tek þehir olmadý – altmýþ þehir, tüm
Argov bölgesi, Og’un Baþan’daki krallýðý.
5 Bunlarýn hepsi, yüksek surlar, kapýlar ve sürgüyle
[iyice] korunaklý [hale getirilmiþ] þehirlerdi [ve ele geçirdiðimiz] çok fazla [sayýda] açýk þehirden ayrýydý.
6 Onlarý Heþbon kralý Sihon’a yaptýðýmýz þekilde yok
ettik – her þehri, erkekleri, kadýnlarý ve çocuklarý imha
ettik, 7 tüm hayvanlarý ve þehirlerin ganimetini kendimiz için yaðmaladýk.
8 [Böylece] Yarden’in [doðu] yakasýndaki, Arnon ýrmaðýndan Hermon daðýna kadar [olan] topraklarý
[bu] iki Emori kralýnýn elinden o zaman almýþ olduk.
9 (Tsidoniler Hermon’u Siryon olarak adlandýrýrlar,
Emoriler ise onu Senir diye çaðýrýrlar).
10 Düzlüðün tüm þehirleri, Gilad’ýn tümü, Og’un
1
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Baþan’daki kraliyet þehirleri Salha ve Edrei’ye kadar
Baþan’ýn tümü [ele geçirdiðimiz bölgeye dâhildi].
11 Çünkü Refaim’den arta kalanlardan geriye yalnýz
Baþan kralý Og kalmýþtý. Ýþte, yataðý demir bir yatak –
Amon-oðullarýnýn Raba [þehrindedir]; adam-amasýna
göre, uzunluðu dokuz ama, geniþliði de dört amadýr.
12 Ve o zaman, bu topraklarý miras aldýk. Arnon ýrmaðý
üstündeki Aroer’den [baþlayarak] Gilad daðýnýn yarýsý
ile þehirlerini, Reuveni ve Gadi [kabilelerine] verdim.
13 Gilad’ýn kalanýyla, Og’un krallýðý [olan] tüm Baþan’ý,
Menaþe kabilesinin yarýsýna verdim. Baþan’ýn tümü
[dâhilinde] bütün Argov bölgesi – [iþte] Refaim ülkesi
olarak adlandýrýlan [topraklar] budur.
14 Menaþe-oðlu Yair, Geþuri ve Maahati sýnýrýna kadar
tüm Argov bölgesini aldý. Baþan’da [yer alan bu topraklara] kendi ismiyle Yair-köyleri adýný verdi; [buralarý] bu güne kadar [da bu þekilde anýlmakta].
15 Mahir’e de Gilad’ý verdim.
16 Reuveni ve Gadi [kabilelerine] ise, [kuzeyde] Gilad’dan [güneyde] Arnon ýrmaðýna kadar, vadinin içini
ve [ötedeki] sýnýr þeridini verdim. [Burasý] Amon-oðullarý sýnýrý[ný teþkil eden] ýrmak Yabok’a kadar [uzanýr.
17 Batý sýnýrý da] Arava ile Yarden ve [onun batýsýndaki
kýyý] þerididir. [Böylece söz konusu bölge,] Kineret’ten
Arava denizi [olarak da bilinen] Ölü Deniz’de uçurumun þelalelerinin altýna kadar [uzanan batý sýnýrýndan
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baþlayýp] doðuya [yayýlan bölgedir].
18 O zaman size [Reuven ve Gad kabileleri,] þöyle emrettim: “Tanrýnýz Aþem, bu topraklarý size onu miras
edinmeniz için verdi. Tüm savaþçýlar, seferber halde
kardeþleriniz Bene-Yisrael’in önüne geçin.
19 Yalnýz kadýnlarýnýz, çocuklarýnýz ve sürüleriniz – çok
sürünüz olduðunu biliyorum – size verdiðim þehirlerinizde oturacaklar.
20 [Ama savaþçýlarýnýz,] Aþem, kardeþlerinize [de] sizin
gibi rahatlýk saðlayana ve onlar da Tanrýnýz Aþem’in
onlara Yarden’in ötesinde vermekte olduðu Ülke’yi
miras alana kadar [savaþacak]. Hepiniz, size vermiþ
olduðum mirasýnýza [ancak o zaman] döneceksiniz.”
21 O zaman Yeoþua’ya da þöyle emrettim: “Tanrýnýz
Aþem’in bu iki krala yaptýðý her þeyi gözlerin görüyor.
Tanrý, geçeceðin [Ülke’deki] tüm krallýklara da aynýsýný yapacak. 22Onlardan korkma! Çünkü Tanrýnýz
Aþem – sizin için savaþan O’dur.”
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Vaethanan
[6. Moþe’nin Duasý]
O zaman Tanrý’ya þöyle yalvarmýþtým:
24 “Ey Efendi Aþem! Kuluna Büyüklüðün’ü ve Kuvvetli Elin’i göstermeye [daha yeni] baþladýn. Öyle ki,
göklerde ve yeryüzünde kim[, hangi] güç [Senin] yaptýklarýnýn ve kudretli eylemlerinin benzerini yapabilir!
25 Lütfen [izin ver, Yarden’i] geçeyim ve Yarden’in
ötesindeki iyi Ülke’yi, iyi daðý ve Levanon’u göreyim.”
26 Ancak Tanrý, sizin yüzünüzden bana kat’iyetle karþý
çýktý ve beni dinlemedi. Tanrý bana, “Yeter!” dedi.
“Bana bir daha bu konuda konuþma!
27 Uçurumun baþýna çýk ve gözlerini batýya, kuzeye,
güneye ve doðuya çevir. [Ülke’yi] Gözlerinle gör, çünkü bu Yarden’i geçmeyeceksin.
28 Yeoþua’ya talimat ver, onu güçlendir ve cesaretlendir; zira [Yarden’i] bu halkýn önünde o geçecek ve göreceðin Ülke’yi onlara o miras verecek.”
29 [Bu sýrada] Bet Peor’un karþýsýndaki ovada oturmaktaydýk.
23
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[7.Yahudi Ýnancýnýn Temelleri]

4
Şimdi Yisrael, size yapmanýz için öðretmekte olduðum hükümleri ve kanunlarý dinle. Bu sayede yaþayacak, gelip, atalarýnýzýn Tanrýsý Aþem’in size vermekte olduðu Ülke’yi miras alabileceksiniz.
2 Size emretmekte olduðum sözün üzerine [hiçbir þey]
eklemeyin ve ondan [hiçbir þey] eksiltmeyin. Tanrýnýz
Aþem’in, size emretmekte olduðum emirlerini gözetmelisiniz.
3 Tanrý’nýn Baal Peor’da [ne] yaptýðýný gören, [sizin
kendi] gözlerinizdir. [Şahsen tanýk oldunuz] Ki, Baal
Peor’un peþinden giden her bir kiþiyi, Tanrýn Aþem senin içinden imha etti.
4 Ama siz – Tanrýnýz Aþem’e yapýþýk kalanlar – bugün
hepiniz hayattasýnýz.
5 Gör! Tanrým Aþem’in bana emrettiði üzere, size, onu
miras edinmek üzere gelmekte olduðunuz Ülke’nin
içinde uygulamanýz için hükümler ve kanunlar öðrettim.
6 [Tora’yý] Gözetin ve uygulayýn, çünkü [diðer] halklarýn gözündeki bilgeliðiniz ve anlayýþýnýzdýr o. [Dünya uluslarý] Tüm bu hükümleri duyup “Bu büyük ulus
þüphesiz bilge ve anlayýþ sahibi bir halktýr” diyecekler.
7 Zira kim, Kendisi’ne her sesleniþimizde [bize yakýnlýk
1

84

gösteren] Tanrýmýz Aþem gibi kendisine yakýn bir tanrýsý olan büyük bir ulustur?
8 Ve kim, bugün önünüze sunduðum tüm bu Tora[’dakiler] gibi adil hükümleri ve kanunlarý olan büyük bir
ulustur?
9 Ancak… Kendini koru ve canýný fazlasýyla koru!
Sakýn gözlerinin gördüðü þeyleri unutma ve [bunlar]
hayatýnýn tüm günlerinde sakýn kalbinden ayrýlmasýnlar. Onlarý çocuklarýna ve torunlarýna bildir.
10 Horev’de Tanrýn Aþem’in huzurunda durduðun,
Tanrý’nýn bana “Bana halký topla ve sözlerimi onlara
duyurayým. Böylece toprak üzerinde yaþadýklarý tüm
günler boyunca Ben’den çekinmeyi öðrensinler ve
çocuklarýna öðretsinler” dediði gün [gördüklerinden
bahsediyorum].
11 Yaklaþýp daðýn eteðinde durmuþtunuz. Dað, gökyüzünün kalbine kadar [ulaþan bir] ateþle yanmaktaydý;
karanlýk, bulut, sis.
12 Tanrý ateþin içinden size konuþmuþtu. Sözcüklerin
sesini duyuyordunuz, ama hiçbir suret görmüyordunuz
– sadece ses.
13 Size, yapmanýzý emrettiði antlaþmasýný açýklamýþtý –
On Söz – ve onlarý iki taþ levhaya yazmýþtý.
14 O zaman Tanrý bana, onu miras edinmek üzere oraya geçmekte olduðunuz Ülke’de yapmanýz için size hükümler ve kanunlar öðretmemi emretmiþti.
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Canlarýnýzý fazlasýyla koruyun – çünkü Tanrý’nýn
size Horev’de ateþin içinden konuþtuðu günde, hiçbir
suret görmemiþtiniz – 16 sakýn yozlaþýp kendinize herhangi bir simgenin suretinde heykel yapmayýn – [ister]
bir erkek ya da kadýnýn sureti,
17 [ister] yeryüzündeki her türlü hayvanýn sureti, [ister] gökyüzünde uçan her türlü kanatlý kuþun sureti,
18 [ister] toprakta sürünen herhangi bir [canlýnýn]
sureti, [isterse de] yer [seviyesinin] altýndaki sularda
[yaþayan] herhangi bir balýk türünün sureti [olsun –
hepsi yasaktýr].
19 Ve sakýn, gözlerini gökyüzüne doðru kaldýrýp, güneþi, ayý ve yýldýzlarý – tüm gökyüzü topluluðunu – görünce etki altýnda kalýp onlara eðilme ve ibadet etme.
[Tüm bu gök cisimlerini] Tanrýn Aþem gökyüzünün
tümü altýndaki bütün halklara bölüþtürdü.
20 Sizi ise Tanrý [Bizzat] aldý; bugün olduðu þekilde
Kendisi’ne miras halk olmanýz için sizi demir potadan
– Mýsýr’dan – çýkardý.
21 [Biliyorsunuz ki] Tanrý sözleriniz dolayýsýyla bana öfkelenmiþ, Yarden’i geçmeyeceðime ve Tanrýn Aþem’in
sana mülk olarak vermekte olduðu iyi Ülke’ye girmeyeceðime yemin etmiþti.
22 Ben bu topraklarda ölüp Yarden’i geçmeyeceðim,
ama siz geçip bu iyi Ülke’yi miras alacaðýnýz için,
23 kendinizi koruyun; sakýn Tanrýnýz Aþem’in sizinle
15
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yapmýþ olduðu Antlaþmasý’ný unutup, kendinize, Tanrýn Aþem’in sana [yapmamaný] emrettiði herhangi bir
þeyin suretinde heykel yapmayýn.
24 Zira Tanrýn Aþem, [yakýp] tüketen bir ateþ [gibidir
– yegâneliðinden] ödün vermeyen Tanrý’dýr.
[8. Tanrý’ya Sadakat]
Ülke’de çocuk ve torun sahibi olup saðlam bir þekilde yerleþtiðiniz zaman yozlaþýp her türlü þeyin suretinde heykeller yapacak, Tanrýn Aþem’in Gözü’nde kötü
olaný yapýp O’nu kýzdýracaksýnýz.
26 Size karþý bugün gökyüzünü ve yeryüzünü þahit gösteriyorum ki, [bu olduðu zaman,] onu miras edinmek
üzere oraya [doðru] Yarden’i geçmekte olduðunuz Ülke’nin üzerinden, þüphesiz hýzla yok olacaksýnýz; üzerinde uzun süre kalamayacaksýnýz, zira kesinlikle imha
edileceksiniz.
27 Tanrý sizi halklarýn içine saçacak ve Tanrý’nýn sizi
aralarýna güdeceði uluslarýn içinde az sayýda insan kalacaksýnýz.
28 Orada insan ellerinin ürünü [olup,] görmeyen, duymayan, yemeyen ve koklamayan ahþap ve taþ ilahlara
hizmet edeceksiniz.
29 [Sonra] Oradan Tanrýn Aþem’i arayacaksýnýz – ve
bulacaksýn, çünkü O’nu tüm kalbinle ve tüm canýnla
25
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arayacaksýn.
30 Sýkýntýya düþtüðünde ve tüm bu [felaketler] seni
bulunca, günlerin sonunda Tanrýn Aþem’e kadar döneceksin, O’na itaat edeceksin.
31 Çünkü Tanrýn Aþem, Merhametli Tanrý’dýr; seni býrakmayacak, seni yok etmeyecek ve kendilerine yemin
etmiþ olduðu atalarýnýn antlaþmasýný unutmayacaktýr.
32 Çünkü haydi, senden önceki, Tanrý’nýn yeryüzü
üzerinde insaný yarattýðý günden itibaren olmuþ eski
zamanlarý ve gökyüzünün [bir] ucundan gökyüzünün
[diðer] ucuna kadar [olan her þeyi] araþtýr: Böylesi büyük bir þey olmuþ ya da benzeri duyulmuþ mu?
33 [Herhangi bir] Halk, senin duyduðun gibi, Tanrý’nýn
ateþin içinden konuþan Sesi’ni duyup hayatta kalmýþ
mý?
34 Ya da Tanrý – Tanrýnýz Aþem’in Mýsýr’da gözlerinin önünde sizin için yaptýðý her þeye benzer þekilde
– gelip bir ulusu [baþka bir] ulusun içinden meydan
okumalarla, iþaretlerle, harikalarla, savaþla, Kuvvetli
bir El’le, Uzanmýþ bir Kol’la ve dehþet salan büyük eylemlerle [çýkararak] Kendisi’ne almak üzere mucizeler
göstermiþ mi?
35 Sana [kesin olarak] bilmen için gösterildi ki, Aþem –
[sadece] O ‘Tanrý’dýr, O’ndan baþkasý yoktur!
36 [Tanrý,] Seni terbiye etmek için, sana Gökler’den
Sesi’ni duyurdu, yeryüzü üstünde büyük Ateþi’ni gös88

terdi ve Sözleri’ni ateþin içinden duydun.
37 Ve [bunlarýn hepsi, Tanrý’nýn, senin] atalarýný sevmiþ olmasýnýn karþýlýðýdýr. [Bu sayede, atanýn] Ardýndan [gelen] soyunu seçti ve seni önüne katýp Mýsýr’dan
büyük Kuvveti’yle çýkardý.
38 – [ve bunu,] senden daha büyük ve güçlü uluslarý
[senin] önünden sürmek, seni getirip, onlarýn topraklarýný sana bugün [tanýk olduðun] gibi mülk olarak
vermek üzere [yaptý].
39 [Şunu] Bugün bil ve kalbine [sürekli olarak] tekrarla ki, Aþem – yukarýda, göklerde ve aþaðýda, yerde
[sadece] O ‘Tanrý’dýr; baþkasý yoktur!
40 [Tanrý’nýn,] Sana bugün emretmekte olduðum hükümlerini ve emirlerini gözet. [Bu] Senin ve ardýndan
[gelecek] çocuklarýnýn iyiliðine olacaktýr. Bu sayede
Tanrýn Aþem’in sana tüm zamanlar için vermekte olduðu topraðýn üzerinde uzun ömürlü olacaksýn.”
[9. Sýðýnma Şehirleri]
O zaman Moþe Yarden’in, güneþin doðduðu [taraftaki] yakasýnda üç þehir ayýrdý.
42 [Bu þehirler,] Bir katilin oraya kaçabilmesi içindi.
Akranýný, önceden ona karþý nefret beslemeksizin, bilinçsizce katleden [biri] bu þehirlerden birine kaçýp
hayatta kalabilecekti.
41
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[Böylece Moþe,] Çöldeki düzlük bölgede Reuveni
[kabilesine] ait Betser’i, Gilad’da Gadi [kabilesine] ait
Ramot’u ve Baþan’da Menaþi [kabilesine] ait Golan’ý
[ayýrdý].
44 Ve Moþe’nin Bene-Yisrael’in önüne sunduðu Tora
budur.
45 Moþe’nin Bene-Yisrael’e Mýsýr’dan çýkýþlarýnda konuþmuþ olduðu tanýklýklar, hükümler ve kanunlar
bunlardýr.
46 [Moþe bunlarý,] Yarden’in [doðu] yakasýnda, Bet-Peor’un karþýsýndaki ovada, Heþbon’da oturan Emori
kralý Sihon’un topraklarýnda [tekrarladý]. Moþe ile
Bene-Yisrael Mýsýr’dan çýkýþlarýnda [Sihon’u] maðlup
etmiþ,
47 [onun] ülkesini ve Baþan kralý Og’un ülkesini ele geçirmiþlerdi. [Bunlar] Yarden’in güneþin doðduðu [taraftaki] yakasýnda [topraklarý olan] iki Emori kralýydý [ve onlarýn güneyde] Arnon ýrmaðýnýn kýyýsýndaki
Aroer’den [baþlayýp kuzeyde] Sion (Hermon) daðýna
kadar [olan topraklarý ele geçi-rilmiþti. Buraya]
48 Yarden’in doðu yakasý [boyunca], Arava denizine,
uçurumun þelalelerinin altýna kadar [olan] tüm Arava
[da dâhildi].
43
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[10. On Emir’in Tekrarý]

5
Moþe tüm Yisrael’i çaðýrýp onlara [þöyle] dedi:
Ey Yisrael! Bugün kulaklarýnýza konuþmakta olduðum
hükümleri ve kanunlarý dinle! Onlarý öðrenin ve yapmak üzere gözetin!
2 Tanrýmýz Aþem Horev’de bizimle bir antlaþma yaptý.
3 Tanrý bu antlaþmayý babalarýmýzla deðil bizimle yaptý
– biz, bugün burada olanlar – hepimiz hayattayýz.
4 Tanrý daðda ateþin içinden sizinle yüz yüze konuþmuþtu.
5 Ben o zaman, Tanrý’nýn sözlerini size açýklamak üzere Tanrý ile aranýzda durmuþtum, çünkü ateþ nedeniyle korkmuþtunuz. Daða da çýkmamýþtýnýz. [Şöyle] Demiþti [Tanrý]:
1

[11. Ýlk Ýki Emir]
“Ben seni Mýsýr Ülkesi’nden – köle evinden – çýkarmýþ olan Tanrýn Aþem’im.
7 “Benim Önümde, senin için baþkalarýnýn tanrýlarý
[muteber] olmasýn.
8 Kendine, [bu tanrýlarý temsil edecek þekilde] yukarýda göklerdeki veya aþaðýda yeryüzündeki veya yer [seviyesi] altýnda, sudaki hiçbir þeyin oyma heykelini ya
6
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da resmini yapma.
9 [Bu putlara] Eðilme ve onlara ibadet etme. Çünkü
Ben – Tanrýn Aþem – ödün vermeyen Tanrý’yým. Düþmanlarým söz konusu olduðunda, babalarýn günahlarýný çocuklarý, üçüncü ve dördüncü [nesil torunlarý]
için hatýrda tutarým.
10 Diðer yandan, Sevenlerim ve Emirlerim’i gözetenler
söz konusu ise, Şefkatim’i binlerce [nesil] için gösteririm.
[12. Üçüncü Emir]
“Tanrýn Aþem’in Ýsmi’ni boþa kullanma; çünkü
Aþem, Ýsmi’ni boþa kullananý affetmeyecektir.
11

[13. Dördüncü Emir]
12 “Tanrýn Aþem’in sana emrettiði þekilde, Şabat günü-

nü, onu kutsal ilan etmek üzere gözet.
13 Altý gün boyunca çalýþ ve tüm iþlerini yap;
14 fakat Cumartesi günü Şabat’týr; Tanrýn Aþem’indir.
Hiçbir melaha yapmamalýsýn – sen, oðlun ve kýzýn ve
kölen ve cariyen ve boðan ve eþeðin ve tüm hayvanlarýn, þehirlerindeki Ger [– hiçbiriniz]. Böylece kölen
ve cariyen de senin gibi dinlenebilecektir.
15 Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu ve Tanrýn Aþem’in
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seni oradan zor kullanarak ve [büyük bir] güç gösterisiyle çýkardýðýný hatýrla. Tanrýn Aþem sana Şabat gününü yapmaný bu nedenle emretmiþtir.
[14. Beþinci Emir]
“Tanrýn Aþem’in sana emrettiði þekilde, babaný ve
anneni onurlandýr. Bu sayede Tanrýn Aþem’in sana
vermekte olduðu toprak üzerinde günlerin uzayacak,
senin iyiliðine olacaktýr.
16

[15. Altýncý Emir]
17

“Cinayet iþleme.
[16. Yedinci Emir]

“Ve zina iþleme.
[17. Sekizinci Emir]
“Ve çalma.
[18. Dokuzuncu Emir]
“Ve akranýna karþý yalancý tanýk olarak ifade verme.
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[19. Onuncu Emir]
18

“Ve akranýnýn karýsýný arzulama.
[20. Tamah etme Yasaðý]

“Ve Akranýnýn evine, arazisine, kölesine ve cariyesine, boðasýna ve eþeðine ve ona ait hiçbir þeye tamah
etme.”
[21. Büyük Olayýn Sonrasý]
Bu sözleri Tanrý daðda, ateþin, bulut ve sisin içinden tüm cemaatinize konuþtu – büyük bir Ses[’ti bu]
ve [Tanrý bunu] bir daha tekrarlamadý. Onlarý iki taþ
levhaya yazdý ve [daha sonra bu levhalarý] bana verdi.
20 Karanlýðýn içinden Ses’i duyduðunuzda – ve dað
ateþ içinde yanmaktaydý – bana yaklaþtýnýz – tüm kabile baþkanlarýnýz ve ileri gelenleriniz.
21 “Evet” dediniz, “Tanrýmýz Aþem bize Onuru’nu ve
Büyüklüðü’nü gösterdi ve Sesi’ni ateþin içinden duyurdu. Bu gün Tanrý’nýn insanla konuþtuðuna ve [insanýn] hayatta kalabildiðine þahit olduk.
22 Ama þimdi, neden ölelim? Zira bu büyük ateþ
bizi [yakýp] tüketecek [diye korku-yoruz]. Tanrýmýz
19
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Aþem’in Sesi’ni daha da dinlemeye devam edersek [bu
kez] öleceðiz!
23 Çünkü tüm faniler [içinde] kim, bizim gibi, Yaþayan
Tanrý’nýn Sesi’ni ateþin içinden konuþurken duyup da
hayatta kalmýþ?
24 [Bu yüzden lütfen] Sen yaklaþ ve Tanrýmýz Aþem’in
tüm söyleyeceklerini dinle. [Sonra] Tanrýmýz Aþem’in
sana konuþacaklarýnýn hepsini bize sen konuþursun,
[biz de] dinler ve yaparýz.”
25 Tanrý, bana konuþtuðunuzda sözlerinizin sesini duymuþtu. Tanrý bana “Bu halkýn sana konuþtuklarý sözlerinin sesini duydum. Tüm söyledikleri uygundur” dedi.
26 “Keþke bu kalpleri onlar için tüm zamanlar boyunca
Ben’den çekinmek ve tüm emirlerimi gözetmek [üzere
böyle kalsa da] bu sayede hem onlar hem de çocuklarý
için ebediyen [her þey] iyi olsa!
27 “Git onlara ‘Çadýrlarýnýza dönün’ de.
28 Ama sen, [geri dön ve] burada Benimle kal. Onlara öðreteceðin emrin tümünü, hükümleri ve kanunlarý
sana söyleyeceðim. [Böylece bunlarý] Onlara onu miras edinmeleri için vermekte olduðum Ülke’de uygulayacaklar.”
29 Tanrýnýz Aþem’in size emrettiði þekilde yapmaya
özen gösterin; saða veya sola sapmayýn,
30 Tanrýnýz Aþem’in size emrettiði yolun bütünü boyunca yürüyün. Bu sayede yaþayacaksýnýz, sizin iyiliði95

nize olacak ve miras edineceðiniz Ülke’de ömrünüz
uzayacak.

6
Ve Tanrýnýz Aþem’in, onu miras edinmek üzere
oraya geçtiðiniz Ülke’de yapmanýz için size öðretmemi
emrettiði emir, hükümler ve kanunlar þudur:
2 ([Onlarý öðren ve] Bu sayede, [Tanrý’nýn,] sana
emretmekte olduðum tüm hükümlerini ve emirlerini
yaþamýnýn tüm günlerinde gözetme suretiyle Tanrýn
Aþem’den çekineceksin – sen, oðlun ve torunun – ve
[yine] bu sayede ömrün uzayacaktýr.
3 Atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana konuþtuðu þekilde
süt ve balýn aktýðý Ülke[’de] senin iyiliðin ve fazlasýyla
çoðalman için, [bu emirleri] dinle Yisrael ve titizlikle
uygula.)
1

[22. Ýnanç Bildirisi]
Dinle Yisrael! Aþem Tanrýmýz’dýr; Aþem ‘Bir’dir!
5 Tanrýn Aþem’i tüm kalbinle, tüm canýnla ve tüm varlýðýnla sev.
6 Sana bugün emretmekte olduðum bu sözler, kalbinin
üzerinde [sabit] kalmalýdýr.
7 Onlarý oðullarýna öðret; evinde oturduðunda, yolda
yürüdüðün sýrada, yattýðýnda ve kalktýðýnda onlardan
4
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bahset.
8 Onlarý iþaret olarak koluna baðla; alnýnýn tepesinde
bir niþan oluþtursunlar.
9 Onlarý evinin [kapýlarýnýn] pervazlarýna ve [diðer]
giriþlerine [sabitlemek üzere deri parþömenlere] yaz.
[23. Refahýn Tehlikeleri]
Tanrýn Aþem seni, sana vereceðine dair atalarýna
– Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a – yemin etmiþ olduðu Ülke’ye getireceði zaman, [burada þahsen] inþa
etmiþ olmadýðýn büyük ve iyi þehirler, 11 doldurmuþ
olmadýðýn her türlü iyi þeyle dolu evler, kazmýþ olmadýðýn kazýlý [hazýr] kuyular, dikmiþ olmadýðýn baðlar ve
zeytin[likler bulacaksýn]. Yiyeceksin ve doyacaksýn.
12 [Bu bollukta] Kendini koru! Sakýn seni Mýsýr Ülkesi’nden – köle evinden – çýkarmýþ olan Aþem’i unutma!
13 Tanrýn Aþem’den çekin ve O’na ibadet et. [Gerektiðinde, sadece] O’nun Ýsmi’yle yemin edebilirsin.
14 Baþkalarýnýn tanrýlarýnýn, [örneðin] çevrenizdeki
halklarýn tanrýlarýndan [herhangi birinin] peþinden
gitmeyin – 15 çünkü ödün vermeyen Tanrý [olan]
Tanrýn Aþem arandadýr – [ki] Tanrýn Aþem’in öfkesi
alevlenmesin! [Çünkü o takdirde] Seni topraðýn üzerinden imha edecektir!
10
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[24. Emirlere Ýtaat]
16 Tanrýnýz Aþem’i, Masa’da sýnadýðýnýz gibi sýnamayýn.

Tanrýnýz Aþem’in emirlerini ve sana emretmiþ olduðu tanýklýk ve hükümleri titizlikle koruyun.
18 Tanrý’nýn Gözü’nde dürüst ve iyi olaný yap. Bu senin
iyiliðine olacak ve gelip, Tanrý’nýn, [hakkýnda] atalarýna yemin etmiþ olduðu iyi Ülke’yi miras alacak,
19 tüm düþmanlarýný önünden defedeceksin – týpký
Tanrý’nýn konuþtuðu gibi.
17

[25. Mýsýr’dan Çýkýþ’ý Hatýrda Tutmak]
Ýleride oðlun sana “Tanrýmýz Aþem’in size emretmiþ
olduðu tanýklýklar, hükümler ve kanunlar nedir?” diye
sorduðunda,
21 oðluna [þunlarý] söyle: “Mýsýr’da Paro’nun köleleriydik; ama Aþem bizi Mýsýr’dan zor kullanarak çýkardý.
22 Aþem, gözlerimizin önünde, Mýsýr’a, Paro’ya ve tüm
saray eþrafýna karþý büyük ve feci iþaretler ve harikalar
gerçekleþtirdi
23 ve bizi, getirip atalarýmýza yemin etmiþ olduðu Ülke’yi bize vermek için oradan çýkardý.
24 [Ýþte,] Aþem tüm bu hükümleri yapmamýzý, Tanrýmýz Aþem’den çekinmemiz için emretti – [ki bu,]
bugün [olduðu] gibi, tüm zamanlarda bizim iyiliðimize
20
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olacak, [Tanrý] bizi yaþatacaktýr.
25 Ve tüm bu emri, bize emrettiði þekilde özenle uyguladýðýmýzda, [bu] bizim için Tanrýmýz Aþem’in huzurunda liyakat teþkil edecektir.”
[26. Asimilasyona Karþý Uyarý]

7
Tanrýn Aþem seni, onu miras edinmek üzere oraya
gitmekte olduðun Ülke’ye getireceði zaman, çok sayýda ulus – senden kalabalýk ve güçlü olan yedi ulus:
Hiti, Girgaþi, Emori, Kenaani, Perizi, Hivi ve Yevusi
– önünden dökülüp gidecek.
2 Tanrýn Aþem onlarý senin önüne teslim edecek ve
onlarý vuracaksýn. [O zaman] Onlarý tamamen imha
etmelisin. Onlarla antlaþma yapma ve onlara lütuf
gösterme.
3 Onlarla evlenme – kýzýný onun oðluna verme, onun
kýzýný da kendi oðluna alma –
4 zira [aksi takdirde] oðlunu ardýmdan ayýracak ve [çocuklarýn] baþkalarýnýn tanrýlarýna ibadet edecektir. [O
zaman] Tanrý’nýn öfkesi size karþý alevlenecek, [Tanrý] seni hýzla yok edecektir.
5 Aksine; onlara þöyle yapmalýsýnýz: Sunaklarýný tahrip etmeli, anýtlarýný parçalamalý, aþeralarýný kesmeli
ve putlarýný ateþte yakmalýsýnýz.
1
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Çünkü sen Tanrýn Aþem’e vakfedilmiþ halksýn; Tanrýn Aþem, topraðýn üzerindeki tüm halklarýn içinden,
Kendisi’ne Özel halk olman için seni seçti.
7 Tanrý’nýn size baðlanýp sizi seçmesi[nin sebebi], tüm
halklardan kalabalýk olmanýz deðil; zira siz, tüm halklarýn en küçüðüsünüz.
8 [Bu seçim,] Daha ziyade Tanrý’nýn size olan sevgisinden ve atalarýnýza etmiþ olduðu yemini korumasýndan
[kaynaklanýyor. Ýþte bu nedenle] Tanrý sizi [Mýsýr’dan]
zor kullanarak çýkardý ve seni Mýsýr kralý Paro’nun
elinden, köle evinden kurtardý.
9 [Şunu iyice] Bil ki, Tanrýn Aþem – [yalnýz] O’dur
Tanrý!
Güvenilir Tanrý’dýr; antlaþma ve sadakati, sevenleri ve
emirlerini gözetenler için bin nesil [boyunca] korur.
10 Düþmanlarý[ndan biri söz konusu olduðunda] ise,
onun þahsýna ödeme yapar – onu yok etmek için. Düþmaný için [karþýlýðý] ertelemez – ödemeyi onun þahsýna yapar.
11 Sana, onlarý yapmak üzere, bugün emretmekte olduðum emri, hükümleri ve kanunlarý gözet.
6
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Ekev
[27. Ýtaatin Ödülleri]
12 Bu kanunlarý dinlemenizin ve onlarý gözetip uygula-

manýzýn sonucunda, Tanrýn Aþem, [hakkýnda] atalarýna yemin etmiþ olduðu antlaþmayý ve sadakati senin
için koruyacaktýr.
13 Seni sevecek, mübarek kýlacak ve çoðaltacak; sana
vereceðine dair atalarýna yemin etmiþ olduðu topraðýn
üzerinde, rahminin meyvelerini, topraðýnýn meyvelerini, tahýlýný, þýraný ve yaðýný, sýðýrýnýn yavrularýný ve
davarýnýn seçkinlerini bereketli kýlacak.
14 Tüm halklardan [daha] bereketli olacaksýn. Sende
kýsýr erkek veya kadýn olmayacak – hayvanlarýnda da.
15 Tanrý senden her türlü hastalýðý çekip alacak ve bildiðin tüm berbat Mýsýr illetlerini sana yerleþtirmeyip,
[aksine,] onlarý tüm düþmanlarýna verecek.
16 Tanrý’nýn sana teslim ettiði tüm halklarý tüketeceksin. Gözün onlara acýmasýn ki [sonunda] onlarýn ilahlarýna ibadet etme; çünkü bu [ortamda, merhamet]
senin için [ölümcül bir] tuzaktýr.
[28. Özgüven]
17

Belki içinden “Bu uluslar benden kalabalýk. Onlarý
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sürmeyi nasýl baþaracaðým?” dersin [diye söylüyorum:]
18 Çekinme onlardan! Tanrýn Aþem’in Paro’ya ve tüm
Mýsýr’a yaptýklarýný iyice hatýrla.
19 Gözlerinle gördüðün büyük meydan okumalarý,
Tanrýn Aþem’in seni çýkarýrken [gösterdiði] iþaretleri,
harikalarý, Kuvvetli El’i ve Uzanmýþ Kol’u [anýmsa]!
Ýþte Tanrýn Aþem, kendilerinden korktuðun tüm halklara da aynýsýný yapacak.
20 Tanrýn Aþem, yabanarýsýný da onlara musallat edecek – ta ki geri kalanlar ve senden saklananlar [tamamen] yok olana kadar.
21 [Dolayýsýyla bu uluslarýn] Önlerinde kýrýlma, çünkü Tanrýn Aþem arandadýr – Büyük ve Heybetli Tanrý[’dýr O].
22 Tanrýn Aþem bu uluslarý senin önünden azar azar
dökecek. Onlarý hýzla tüketemeyeceksin ki [sonrasýnda] kýrýn hayvanlarý sana karþý çoðalmasýn.
23 Tanrýn Aþem [bu uluslarý] senin önüne teslim edecek. Onlarý büyük bir paniðe sokacak – ta ki [düþmanlarýn tamamen] imha olana kadar.
24 Krallarýný eline teslim edecek ve [sen, onlarýn] isimlerini gökyüzünün altýndan yok edeceksin. Onlarý [tamamen] imha edene kadar önünde kimse duramayacak.
25 [Onlarýn] ilahlarýnýn heykellerini ateþte yakmalýsýn.
[Bu heykellerin] Üzerlerindeki gümüþ ve altýný arzu102

layýp kendine alma ki onun yüzünden [ölümcül bir]
tuzaða düþme; çünkü Tanrýn Aþem’in iðrendiði bir þeydir o.
26 Evine iðrenç [þeyler] getirme; [aksi takdirde týpký]
onun gibi herem olursun. [Bu þeylerden] Kesinlikle
tiksinmeli, katiyetle iðrenmelisin – çünkü heremdir o.

[29. Aþýrý Özgüvenin Tehlikeleri]

8
Sana bugün emretmekte olduðum emrin tümünü
titizlikle yerine getirmelisiniz. Bu sayede yaþayacak,
çoðalacak, gelip Tanrý’nýn, [hakkýnda] atalarýnýza yemin ettiði Ülke’yi miras alacaksýnýz.
2 Tanrýn Aþem’in seni kýrk yýldýr çölde yürüttüðü tüm
yolu hatýrla. [Bunu,] Kalbinde olanýn – [O’nun] emirlerini gözetip gözetmeyeceðinin – bilinmesi amacýyla
seni sýnava tabi tutmak üzere, sana eziyet etmek için
[yapmýþtý].
3 Sana eziyet etti, seni aç býraktý ve [sonra] sana bilmediðin, atalarýnýn da bilmediði Man’ý yedirdi. Şunu bilmeni saðlamak için ki, sadece ekmek sayesinde yaþamaz insan; daha ziyade Tanrý’nýn Aðzý’ndan çýkanlarýn
tümü sayesinde yaþar insan.
4 [Nitekim] Kýrk yýldýr üzerindeki giysin yýpranmadý;
1
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ayaðýn da þiþmedi.
5 Kalpten bilmelisin ki, bir adamýn, oðlunu terbiye ettiði þekilde terbiye ediyor seni Tanrýn Aþem.
6 [Bu nedenle] Tanrýn Aþem’in emirlerini, O’nun yollarýnda yürümek ve O’ndan çekinmek üzere gözetmelisin.
7 Zira Tanrýn Aþem seni iyi Ülke’ye getiriyor – vadiden
ve daðdan çýkan, pýnarlar ve yeraltý sularý[nýn beslediði] suyollarý [olan] bir Ülke;
8 buðday, arpa, üzüm, incir ve nar ülkesi, yaðlýk zeytin
ve bal [veren hurma] ülkesi;
9 [bir] Ülke ki içinde [maddi] sýkýntý olmadan ekmek
yiyeceksin, içinde hiçbir eksiklik duymayacaksýn; [bir]
Ülke ki taþlarý demirdir ve daðlarýndan bakýr çýkaracaksýn.
10 Yiyeceksin, doyacaksýn ve Tanrýn Aþem’i, sana vermiþ olduðu iyi Ülke nedeniyle mübarek kýlacaksýn.
11 Çok dikkatli ol! Sakýn Tanrýn Aþem’i unutup, O’nun
sana bugün emretmekte olduðum emirlerini, kanunlarýný ve hükümlerini gözetmezlik etme!
12 Sakýn!... Yiyip doyacak, iyi evler inþa edip oturacaksýn.
13 Sýðýrýn ve davarýn artacak, gümüþün ve altýnýn çoðalacak. Sana ait her þey çoðalacak.
14 [Bunlar olduðunda] Kalbin kibirlenip de seni
Mýsýr’dan, köle evinden çýkaran Tanrýn Aþem’i unutma!
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[Aþem’dir] Seni yýlan, engerek ve akrep[lerin bulunduðu] büyük ve korkunç çölde, suyun olmadýðý bu
kurak yerde seni [güvenle] yürüten, çakmaktaþý [gibi
çok sert] kayadan sana su çýkaran
16 ve sana bu çölde, sana eziyet etmek ve seni sýnamak
için atalarýnýn tanýmadýðý Man’ý yediren. [Bunlarýn
hepsi] Nihayetinde sana iyilik etmek içindi.
17 [Bu yüzden, bolluða eriþtiðinde de] Ýçinden “Bana
bu serveti kuvvetim ve kol gücüm saðladý” deme!
18 Tanrýn Aþem’i hatýrla; çünkü, bugün [olduðu] gibi,
[hakkýnda] atalarýna yemin etmiþ olduðu antlaþmasýný
yerine getirmek üzere sana servet edinecek kuvveti
veren O’dur.
15

[30. Putperestliðe Karþý Uyarý]
Ve eðer Tanrýn Aþem’i tamamen unutur, baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan giderek onlara ibadet edip
eðilirsen, size bugün tanýklýk ediyorum ki kesin olarak
yok olacaksýnýz.
20 Tanrýnýz Aþem’in Sözü’nü dinlememenizin sonucunda, týpký Tanrý’nýn sizin önünüzden yok etmekte
olduðu uluslar gibi, [siz de] ayný þekilde yok olacaksýnýz.
19
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[31. Erdemli Geçinmeye Karþý Uyarý]

9
Dinle Yisrael; bugün, gelip senden büyük ve güçlü
uluslarý[n topraklarýný], büyük ve göklere kadar surlu
þehirleri miras almak için Yarden’i geçmek üzeresin.
2 [Oradakiler,] Devler soyundan büyük ve cüsseli bir
halktýr – [hani] o bildiðin ve “Devler soyunun önünde
kim durabilir?” diye [ününü] duyduðun [halk].
3 [Ancak] Bugün bil ki, Tanrýn Aþem’dir önüne geçecek olan [yakýp] tüketen bir ateþ [gibi]. Onlarý senin önünde O imha edecek ve O sindirecek. Böylece,
Tanrý’nýn sana söylemiþ olduðu üzere onlarý sürecek
ve hýzla yok edeceksin.
4 Tanrýn Aþem onlarý önünden defettiðinde, içinden
“Tanrý bu Ülke’yi miras almam için beni [buraya] erdemim nedeniyle getirdi” diye düþünme. [Zira] Tanrý
bu uluslarý, kötülükleri nedeniyle senin önünden sürüyor.
5 [Ancak senin kendi] Erdeminden ya da kalbinin dürüstlüðünden deðil gelip onlarýn ülkesini miras alman.
Daha ziyade Tanrý bu uluslarý, kötülükleri nedeniyle
senin önünden sürüyor ve Tanrý’nýn, atalarýna – Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a – yemin etmiþ olduðu
sözü yerine getirmek için [burayý sana veriyor].
6 [Sonuç olarak] Bilmelisin ki Tanrýn Aþem bu iyi Ül1
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ke’yi sana onu miras edinmen için erdemin sebebiyle
veriyor deðil; zira [iþin gerçeði,] dik baþlý bir halksýn
sen.
7 [Örneðin] Tanrýn Aþem’i çölde hiddetlendirdiðini
hatýrla [ve hiç] unutma. Mýsýr Ülkesi’nden çýktýðýn o
günden bu yere geliþinize kadar Tanrý’ya karþý [hep]
asice davrandýnýz.
8 [Henüz] Horev’de[yken bile] hiddetlendirmiþtiniz
Tanrý’yý! Tanrý size karþý, sizi imha etme [raddesinde]
öfkelenmiþti
9 taþ levhalarý, Tanrý’nýn sizinle yapmýþ olduðu antlaþmanýn levhalarýný almak üzere daða çýktýðýmda. [O
zaman] Daðda kýrk gün ve kýrk gece kaldým, ekmek
yemedim, su içmedim.
10 Tanrý bana Tanrý’nýn Parmaðý ile yazýlý olan iki taþ
levhayý verdi; üzerlerinde de Tanrý’nýn sizinle [büyük]
toplanma gününde ateþin içinden konuþtuðu sözlerin
tümünün aynýsý [yazýlýydý].
11 Tanrý bu iki taþ levhayý – antlaþma levhalarýný –
bana kýrk gün ve kýrk gecenin bitiminde vermiþti.
12 [O zaman] Tanrý bana “Kalk, çabuk buradan in”
dedi, “çünkü Mýsýr’dan çýkarmýþ olduðun halkýn yozlaþtý. Onlara emretmiþ olduðum yoldan çabuk saptýlar;
kendilerine dökme [bir put] yaptýlar”.
13 Tanrý bana [ayrýca þöyle] demiþti: “Bu halký gördüm; dik baþlý [bir halk] bu.
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Býrak Beni, onlarý imha edeyim; isimlerini göklerin
altýndan silip seni ondan [daha] güçlü ve kalabalýk bir
ulus haline getireyim.”
15 Yüzümü dönüp iki elimin üstünde iki antlaþma levhasý olmak üzere daðdan indim – ve dað [hâlâ] ateþ
içinde yanmaktaydý!
16 Ve gördüm… Ýþte, Tanrýnýz Aþem’e karþý günah iþlemiþ, kendinize dökme bir buzaðý yapmýþtýnýz. Tanrý’nýn size emretmiþ olduðu yoldan çabuk sapmýþtýnýz.
17 [Bunun üzerine] Ýki levhayý tutup iki elimin üzerinden fýrlattým, onlarý gözlerinizin önünde paramparça
ettim.
18 Ýlk seferde olduðu gibi kýrk gün ve kýrk gece ekmek
yemeyip su içmeden, O’nu kýzdýracak þekilde Tanrý’nýn Gözü’nde kötü olaný yaparak iþlemiþ olduðunuz
günahýnýzýn tümü için Tanrý’nýn önünde kendimi yere
attým;
19 çünkü Tanrý’nýn size karþý hiddetlenmesiyle [ortaya çýkan], sizi imha etme [raddesindeki] öfke ve gazabý nedeniyle dehþete düþmüþtüm. Ama Tanrý beni bu
kez de dinledi.
20 Aaron’a karþý da son derece öfkelenmiþti Tanrý; onu
yok edecekti. [Bu yüzden] O dönemde Aaron için de
dua ettim.
21 [Söz konusu dualardan önce,] Yapmýþ olduðunuz
günahý – buzaðýyý – ise alýp, onu ateþ içinde yakmýþ,
14
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toz gibi incelene kadar onu iyice ezip sürekli öðütmüþ,
tozunu da daðdan inen ýrmaða savurmuþtum.
22 Tavera’da, Masa’da ve Kivrot Ataava’da da Tanrý’yý hiddetlendiren [bir tavýrda] idiniz.
23 [Yine,] Tanrý sizi Kadeþ Barnea’dan “Çýkýn ve size
verdiðim Ülke’yi miras alýn” diyerek gönderdiðinde de
Tanrýnýz Aþem’in Sözü’ne itaatsizlik etmiþ, O’na inanmayýp Sözü’nü dinlememiþtiniz.
24 Sizi tanýdýðým günden beri Tanrý’ya karþý isyankâr
oldunuz!
25 [Daha önce] Kendimi yere attýðým[ý söylediðim]
o kýrk gün ve kýrk gece boyunca kendimi Tanrý’nýn
Huzuru’nda yere atmýþtým, çünkü Tanrý sizi imha edeceðini söylemiþti.
26 [Olayýn baþýnda] Tanrý’ya dua edip [þöyle] demiþtim: Ey Efendi Aþem! Büyüklüðünle kurtardýðýn, Kuvvetli bir El’le Mýsýr’dan çýkardýðýn halkýný ve mirasýný
mahvetme!
27 Kullarýn için, Avraam, Yitshak ve Yaakov için hatýrla! Bu halkýn inatçýlýðýna aldýrma – kötülüðüne ve günahýna da.
28 Bizi çýkarmýþ olduðun ülke[nin sakinleri] “Tanrý’nýn
onlarý, [hakkýnda] onlara konuþmuþ olduðu Ülke’ye
getirme kabiliyeti yok. Onlarý da onlara olan nefretinden [dolayý], çölde öldürmek için çýkardý” diyemesinler.
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Ne de olsa onlar, büyük kuvvetin ve Uzanmýþ Kolun’la çýkarmýþ olduðun halkýn ve mirasýndýr.
29

[32. Ýkinci Levhalar]

10
		

1 O zaman Tanrý bana [þöyle] dedi: “Kendine baþ-

takiler gibi iki taþ levha yont ve Bana, daða çýk. Kendine ahþap bir sandýk da yap.
2 Bu levhalarýn üzerine, kýrmýþ olduðun ilk levhalarda
olan sözleri yazacaðým. [Sonra levhalarý] Sandýða yerleþtireceksin.”
3 Akasya aðacýndan bir sandýk yaptým ve baþtakiler
gibi iki taþ levha yontup bu iki levha elimde olmak
üzere daða çýktým.
4 [Tanrý] Levhalarýn üzerine ilk metnin aynýsýný – Tanrý’nýn [büyük] toplanma gününde daðda ateþin içinden
size konuþtuðu On Söz’ü – yazdý ve onlarý bana verdi.
5 Dönüp daðdan indim ve levhalarý, yapmýþ olduðum
sandýða koydum. Tanrý’nýn bana emretmiþ olduðu þekilde orada kaldýlar.
6 Bene-Yisrael, Bene Yaakan kuyularýndan Mosera
[yönünde] yola çýktýlar. Aaron orada öldü ve orada
gömüldü. Oðlu Elazar onun yerine Koen [Gadol] oldu.
7 Oradan Gudgod’a, Gudgod’dan da Yotvata’ya [doð110

ru] yola çýktýlar. [Burasý bol] Suyollarý olan bir bölgeydi.
8 O zaman Tanrý, Levi kabilesini Tanrý’nýn Antlaþma
Sandýðý’ný taþýmalarý, O’na hizmet etmek üzere Tanrý’nýn Huzuru’nda hazýr durmalarý ve [halký] O’nun
Ýsmi’yle mübarek kýlmalarý için ayýrdý. Bugüne kadar
[da durum böyle].
9 Bu nedenle Levi’nin, kardeþleriyle bir payý ve [toprak] mirasý olmadý. Tanrýn Aþem’in onun hakkýnda
konuþtuðu þekilde, Tanrý’dýr onun mirasý.
10 Ve ben, daðda ilk günler[de olduðu] gibi kýrk gün
ve kýrk gece durdum. Tanrý o seferde de beni dinledi.
Tanrý seni mahvetmeye [en baþtan beri] yanaþmamýþtý.
11 Tanrý, bana “Kalk, halkýn önünde yolculuða [geri]
git” dedi. “Gelip, atalarýna, onlara vermek üzere yemin ettiðim Ülke’yi miras alsýnlar.”
[33. Tanrý’yý Örnek Almak]
Ve þimdi Yisrael; Tanrýn Aþem senden ne istiyor?
Yalnýzca, Tanrýn Aþem’den çekinmeni! O’nun tüm
yollarýnda yürümeni, O’nu sevmeni, Tanrýn Aþem’e
tüm kalbinle ve tüm canýnla ibadet etmeni,
13 Tanrý’nýn sana bugün emretmekte olduðum emirlerini ve hükümlerini gözetmeni – [hepsi] senin iyiliðin
için.
12
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[Zira] Ýþte! Gökler ve göklerin gökleri, yeryüzü ve
içindeki her þey [zaten] Tanrýn Aþem’e ait!
15 [Yine de] Yalnýz atalarýna baðlandý Tanrý, onlarý
sevdi ve bugün [olduðu] gibi, tüm halklarýn içinden,
onlarýn soyunu, [yani] sizi seçti.
16 Kalbinizin engelini kesip atýn. Artýk dik baþlýlýðýnýzdan vazgeçin!
17 Zira Tanrýnýz Aþem – [tüm] güçlerin Tanrýsý ve
[tüm] efendilerin Efendisi O’dur – [kimseye] özel ilgi
göstermeyen ve rüþvet almayan, Büyük, Kudretli ve
Heybetli Tanrý’dýr.
18 Yetim ve dul için adaleti uygular, Ger’i sever, ona
ekmek ve giysi verir.
19 [Siz de] Ger’i sevmelisiniz, zira [siz de] Mýsýr Ülkesi’nde birer yabancýydýnýz.
20 Tanrýn Aþem’den çekin, O’na ibadet et ve O’na
yapýþ. [Gerektiðinde sadece] O’nun Ýsmi’yle yemin
edebilirsin.
21 O’dur senin övgün ve O’dur gözlerinin gördüðü bu
büyük ve korku veren [eylemleri] senin için gerçekleþtiren Tanrýn.
22 Yetmiþ kiþiyle inmiþlerdi atalarýn Mýsýr’a. Ama þimdi, Tanrýn Aþem seni göklerin yýldýzlarý kadar kalabalýk
hale getirdi.
14
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1 Tanrýn Aþem’i sev, [O’nun] emanetini, hükümleri-

ni, kanunlarýný ve emirlerini tüm zamanlarda gözet.
2 Bugün [þunu] bilin ki, çocuklarýnýzdan [bahsediyor]
deðilim. [Onlar] Ne Tanrýnýz Aþem’in terbiyesini gördüler, ne Büyüklüðü’nü, ne Kuvvetli Eli ve Uzanmýþ
Kolu’nu,
3 ne de Mýsýr’ýn içinde Mýsýr kralý Paro’ya ve tüm ülkesine yapmýþ olduðu iþaretlerini ve eylemlerini.
4 Peþinizden takip ettikleri sýrada Kýzýldeniz’in sularýný
yüzlerine karþý boca ettiði Mýsýr ordusuna, atlarýna ve
arabalarýna yaptýklarýný – ki Tanrý onlarý yok etti [ve]
bugüne kadar [toparlanamadýlar –
5 ayrýca] bu yere geliþinize kadar çölde sizin için yaptýklarýný,
6 Reuven-oðlu Eliav’ýn oðullarý Datan’a ve Aviram’a,
tüm Yisrael’in içinde [olduklarý bir sýrada] topraðýn,
aðzýný açýp onlarý, ailelerini, çadýrlarýný ve yanlarýndaki tüm mevcu-diyeti yutmasýyla yaptýklarýný [görenler
çocuklarýnýz deðil]!
7 Aksine, Tanrý’nýn yapmýþ olduðu tüm bu büyük eylemi görenler, sizin [þahsi] gözlerinizdir.
8 [Dolayýsýyla] Sana bugün emretmekte olduðum emrin tümünü gözetin. Bu sayede kuvvet kazanacak, gelip, onu miras edinmek üzere oraya geçmekte olduðunuz Ülke’yi miras alacaksýnýz.
9 Ve bu sayede Tanrý’nýn atalarýnýza, onlara ve soylarý113

na vereceðine dair yemin etmiþ olduðu topraðýn – süt
ve bal akan Ülke’nin – üzerinde günleriniz uzayacaktýr.
[34. Dikkat Gerektiren Ülke]
[Şunu bil] Ki, onu miras edinmek üzere gelmekte
olduðun Ülke, [içinden] çýktýðýnýz Mýsýr Ülkesi gibi
deðildir. [Oradayken] Tohumunu ekip [týpký] bir bostan[da olduðu] gibi ayaklarýnla sulardýn.
Oysa onu miras edinmek üzere oraya geçmekte olduðunuz Ülke, daðlar ve vadilerle kaplý bir ülkedir;
göklerin yaðmuru sayesinde sulanýr.
12 Tanrýn Aþem’in ihtimam gösterdiði bir ülkedir; Tanrýn Aþem’in Gözleri sürekli olarak onun üzerindedir –
yýlýn baþýndan, yýlsonuna kadar.
10

11

[35. Emirlerin Boyunduruðu]
13 [Şöyle diyor Tanrý:] Eðer size bugün emretmekte ol-

duðum emirlerimi dikkatle dinler, [böylece] tüm kalbinizle ve tüm canýnýzla Tanrýnýz Aþem’i sever ve O’na
ibadet ederseniz,
14 [o zaman] ülkenizin yaðmurunu vaktinde vereceðim – ilk yaðmuru ve son yaðmuru – ve [bu sayede]
tahýlýný, þýraný ve yaðýný devþireceksin.
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Tarlana hayvanlarýn için ot vereceðim; yiyeceksin
ve doyacaksýn.
16 Dikkatli olun! Sakýn kalbiniz baþtan çýkmasýn ve
[doðru yoldan] saparak baþkalarýnýn tanrýlarýna ibadet
edip onlara eðilmeyin.
17 [Aksi takdirde] Tanrý’nýn öfkesi size karþý alevlenecek; gökleri kapatacak ve yaðmur olmayacak, toprak da ürününü vermeyecektir. Ve [siz,] Tanrý’nýn size
vermekte olduðu bu iyi Ülke’nin üzerinden hýzla yok
olacaksýnýz.
18 Bu sözlerimi kalbinizin ve canýnýzýn üzerine yerleþtirin. Onlarý iþaret olarak kolunuza baðlayýn ve alnýnýzýn
tepesinde bir niþan oluþtursunlar.
19 Onlarý, evinde otururken, yolda yürürken, yattýðýnda ve kalktýðýnda onlardan bahsederek oðullarýnýza
öðretin.
20 Onlarý evinin [kapýlarýnýn] pervazlarýna ve [diðer]
giriþlerine [sabitlemek üzere deri parþömenlere] yaz.
21 Bu sayede Tanrý’nýn, atalarýnýza, onlara vereceðine
dair yemin etmiþ olduðu topraðýn üzerindeki günleriniz ve çocuklarýnýzýn günleri, göklerin yeryüzü üzerindeki günleri kadar çok olacaktýr.
15

[36. Zafer Sözü]
22

Zira eðer size, yapýlmasýný emretmekte olduðum
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tüm bu emri kesin bir þekilde gözetir, Tanrýnýz Aþem’i,
O’nun tüm yollarýnda yürüme suretiyle sever ve O’na
yapýþýrsanýz,
23 [o zaman] Tanrý tüm bu uluslarý önünüzden sürecek ve sizden büyük ve güçlü uluslarý[n topraðýný] miras alacaksýnýz.
24 Ayaðýnýzýn bastýðý her yer sizin olacak; çölden ve
Levanon’dan, nehirden – Fýrat nehrinden – Akdeniz’e
kadar olacak sýnýrýnýz.
25 Önünüzde kimse duramayacak. Tanrý, size yönelik
korku ve dehþeti, basacaðýnýz topraðýn tümünün üzerine yerleþtirecek – týpký size konuþmuþ olduðu gibi.
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Ree
[37. Seçim]
Gör; bugün önünüze beraha ve beddua yerleþtiriyorum.
27 Berahayý, TanrýnýzAþem’in, size bugün emretmekte
olduðum emirlerini dinleyeceðiniz zaman [elde edeceksiniz].
28 Beddua ise, eðer Tanrýnýz Aþem’in emirlerini dinlemezseniz ve size bugün emretmekte olduðum yoldan,
baþkalarýnýn bilmediðiniz ilahlarýnýn ardýndan gitmek
üzere saparsanýz [bulacak sizi].
26

[38. Ruhani Merkez]
Tanrýn seni, onu miras edinmek üzere gelmekte
olduðun Ülke’ye getireceði zaman, berahayý Gerizim
daðýna doðru, bedduayý da Eval daðýna doðru dile getireceksin.
30 Ýþte onlar Yarden’in [batý] yakasýnda, [ondan uzak
bir mesafe] sonra, güneþin battýðý yönde, Arava’da
oturan Kenaaniler’in bölgesinde, Gilgal’in karþýsýnda,
More ovalarýnýn bitiþiðindedir.
31 [Bu töreni yapýn,] Çünkü gelip Tanrý’nýn size vermekte olduðu Ülke’yi miras almak üzere Yarden’i geç29

117

mek üzeresiniz; orayý miras alacak, orada yerleþeceksiniz
32 ve [orada iken,] bugün önünüze koymakta oldu
ðum hükümleri ve kanunlarý titizlikle uygulamalýsýnýz.

12
Atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana onu miras edinmen için verdiði Ülke’de, topraðýn üzerinde yaþadýðýnýz
tüm günlerde titizlikle uygulamanýz gereken hükümler
ve kanunlar þunlardýr:
2 [Topraklarýný] Miras almak üzere olduðunuz uluslarýn kendi ilahlarýna taptýklarý, yüksek daðlarýn üstünde, tepelerin üstünde ve her gür aðacýn altýnda
[bulunan] tüm yerleri tamamen yok etmelisiniz.
3 Sunaklarýný tahrip edin, anýtlarýný parçalayýn, aþeralarýný ateþte yakýn, ilahlarýnýn heykellerini kesin ve
isimlerini o yerden yok edin.
4 Tanrýnýz Aþem’e bu þekilde yapmayýn.
5 Aksine, Tanrýnýz Aþem’in, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere
bütün kabilelerinizden seçeceði [belirli tek bir] yere
[gitmelisiniz. Tanrý’nýn] Mevcudiyeti’ni arayacaksýnýz
ve [ibadet için] oraya geleceksin.
6 Ola-korbanlarýnýzý ve [Şelamim-]kesimlerinizi, maaserlerinizi ve elinizin baðýþýný, genel vaatlerinizi ve belirli baðýþlarýnýzý, sýðýrýnýzýn ve davarýnýzýn behorlarýný
1
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oraya getireceksiniz.
7 Bunlarý orada, Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda yiyecek, Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýldýðý tüm giriþimleriniz[in meyveleri] ile neþeleneceksiniz – siz ve ev
halkýnýz.
8 [O zaman] Bugün burada tüm yaptýklarýmýz gibi yapmayacaksýnýz. [Burada] Herkes kendi uygun gördüðü
þekilde [davranýyor],
9 çünkü Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu istirahata ve mülke henüz ulaþmadýnýz.
10 [Ancak yakýnda] Yarden’i geçecek, Tanrý’nýn size
[ebedi] mülk olarak vermekte olduðu Ülke’de yerleþeceksiniz; [Tanrý] size çevrenizdeki tüm düþmanlarýnýzdan rahat verecek ve güven içinde oturacaksýnýz.
11 [O zaman] Tanrýnýz Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak
üzere seçeceði yer [belirlenmiþ] olacak. Size emretmekte olduðum her þeyi – Ola-korbanlarýnýzý ve [Şelamim-]
kesimlerinizi, maaserlerinizi, elinizin baðýþýný ve Tanrý’ya taahhüt edeceðiniz tüm seçme genel vaatlerinizi
– oraya getireceksiniz
12 ve Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda neþeleneceksiniz –
siz, oðullarýnýz ve kýzlarýnýz, köleleriniz ve cariyeleriniz.
Şehirlerinizdeki Levi de [sizinle neþelenmelidir], çünkü onun sizinle birlikte payý ve [toprak] mirasý yoktur.
13 Dikkatli ol! Sakýn Ola-korbanlarýný [kendi uygun]
gördüðün her yerde gerçekleþtirme.
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Sadece Tanrý’nýn, kabilelerinden biri[nin bölgesi]
nde seçeceði yerde – Ola-korbanlarýný [yalnýz] orada
gerçekleþtirecek, sana emretmekte olduðum her þeyi
de [yalnýz] orada yapacaksýn.
15 Ancak canýn çektiði takdirde, Tanrýn Aþem’in sana
vermiþ olduðu berekete baðlý olarak tüm þehirlerinde
[hayvan] kesip et yiyebilirsin. [Bu eti, týpký] geyik ve
ceylan [eti] gibi, hem tame hem saf [kiþiler] yiyebilir.
16 Ancak kaný yemeyin; onu su gibi topraðýn üstüne
dök.
17 Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn maaserini, sýðýrýnýn ve
davarýnýn behorlarýný, taahhüt edeceðin tüm genel vaatlerini, belirli baðýþlarýný ve elinin baðýþýný [ise] kendi
þehirlerinde yiyemezsin.
18 Bunlarý sadece Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda, [yani]
Tanrýn Aþem’in seçeceði yerde yiyeceksin – sen, oðlun ve kýzýn, kölen ve cariyen ile þehrindeki Levi – ve
Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda tüm giriþimlerin[in meyveleri] ile neþeleneceksin.
19 Dikkatli ol! Topraðýnýn üzerinde olduðun sürece
Levi’yi sakýn terk etme.
14

[39. Korbanlara Ait Olmayan Et]
Tanrýn Aþem, sana konuþtuðu þekilde sýnýrlarýný
geniþleteceði zaman, “Et yiyeyim” diyeceksindir;
20

120

zira canýn et yemeyi çekecektir. [Böyle zamanlarda]
Canýnýn çektiði þekilde et yiyebileceksin.
21 Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçeceði
yer senden uzak olacaðý için, Tanrý’nýn sana verdiði
sýðýrýndan ve davarýndan [hayvanlarý], canýnýn çektiði
gibi, sana emretmiþ olduðum þekilde [diðer] þehirlerinde [de] kesip yiyebileceksin.
22 Yalnýz [bazý noktalar haricinde], geyik ve ceylan
nasýl yenirse [bu eti de] öyle yiyeceksiniz. Onu tame
ve saf [kiþiler] birlikte yiyebilir.
23 Ancak kaný yememe konusunda kuvvetli olmalýsýn,
çünkü kan, candýr. Caný etle birlikte yememelisin.
24 Onu yeme; su gibi topraðýn üzerine dök.
25 Onu yeme; bu hem senin hem de ardýndan [gelecek] oðullarýnýn iyiliðine olacaktýr, zira Tanrý’nýn Gözü’nde doðru olaný yapmýþ olacaksýn.
26 Ancak kutsal[ korban]larýn ve genel vaatlerin olduðunda, [bunlarý] yüklenip Tanrý’nýn seçeceði yere
gelmelisin.
27 Ola-korbanlarýný, [onlarýn] et ve kan [ile ilgili iþlemlerini] Tanrýn Aþem’in Mizbeahý’nýn üzerinde [gerçekleþtirerek] yapacaksýn. [Yine, Şelamim-]kesiminin kaný
Tanrýn Aþem’in Mizbeahý’na dökülecek ve eti [bundan
sonra] yiyeceksin.
28 Sana emretmekte olduðum tüm bu sözleri gözet ve
dinle; bu ebediyen, hem senin hem de ardýndan [gele121

cek] oðullarýnýn iyiliðine olacaktýr, zira Tanrýn Aþem’in
Gözü’nde iyi ve doðru olaný yapmýþ olacaksýn.
[40. Tanrý’ya Putperest Yöntemlerle Ýbadet Etmemek]
Tanrýn Aþem, oraya gelip [topraklarýný] miras alacaðýnýz uluslarý [senin] önünden kesip attýðýnda, onlarý[n topraklarýný] miras edinecek ve ülkelerinde yerleþeceksiniz.
30 Dikkatli ol! Onlar önünden imha olduktan sonra,
sakýn arkalarýna takýlma ve ilahlarý hakkýnda “Acaba
bu uluslar kendi ilahlarýna nasýl ibadet ederlerdi? Ben
de aynýsýný yapayým” diye arayýþa girme.
31 Tanrýn Aþem için bu þekilde yapma; çünkü [bu halklar] Tanrý’nýn iðrenç bulup nefret ettiði her þeyi yaptýlar ilahlarý için. Hatta ilahlarý için kendi oðullarýný ve
kýzlarýný bile ateþte yakarlardý!
29

13
Size emretmekte olduðum sözün tümünü – [sadece] onu titizlikle uygulayýn [yeter]. Üzerine [hiçbir
þey] ekleme ve ondan [hiçbir þey] eksiltme.
1

[41. Putperest Peygamberler]
2

Aranda bir peygamber ya da [vizyon içeren bir] rüya
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görmüþ [olduðunu iddia eden] biri çýkýp, sana bir iþaret veya harika sunduðunda,
3 bu iþaret veya harika gerçekleþip de, ona dayanarak
sana “Bilmediðiniz baþka ilahlarýn ardýndan gidip onlara ibadet edelim” derse,
4 o peygamberin ya da o rüya gören kiþinin sözlerini
dinleme. Zira Tanrýnýz Aþem, sizi, Tanrýnýz Aþem’i tüm
kalbinizle ve tüm canýnýzla sevip sevmediðinizin bilinmesi için sýnamaktadýr.
5 Tanrýnýz Aþem’in ardýndan yürüyün ve [yalnýz] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapýþýn.
6 O peygamber ya da o rüya gören adam ise öldürülmelidir, zira seni Tanrýn Aþem’in sana takip etmeni
emrettiði yoldan saptýrma amacýyla, sizi Mýsýr Ülkesi’nden çýkaran, seni köle evinden kurtaran Tanrýnýz
Aþem hakkýnda uydurma þeyler konuþmuþtur. Arandan kötülüðü yok etmelisin.
[42. Putperest Misyonerler]
Kardeþin, annenin oðlu veya oðlun veya kýzýn veya
koynuna aldýðýn karýn veya can dostun gizlice “Gidip
baþka ilahlara ibadet edelim” diyerek aklýný çelmeye
çalýþýrsa – [bahsettiði,] senin bilmediðin ve atalarýnýn
[da bilmediði],
7
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8 çevrenizdeki, yeryüzünün [bir] ucundan diðerine ka-

dar, sana yakýn ya da senden uzak olan halklarýn ilahlarýndan [hangisi olursa olsun] –
9 ona rýza gösterme ve onu dinleme. Gözün ona acýmasýn, ona þefkat gösterme ve onu korumaya çalýþma.
10 Aksine onu kesinlikle öldürmelisin. Onu öldürmek için ilk önce senin elin onun üstünde olmalý; tüm
halkýn eli ise daha sonra.
11 Onu taþlayacaksýn ve ölecek; çünkü seni, seni Mýsýr
Ülkesi’nden, kölelik evinden çýkaran Tanrýn Aþem’in
yanýndan saptýrmaya çalýþmýþtýr.
12 Tüm Yisrael [Ulusu mensuplarý] duyup korkacaklar
ve aranda bir daha bunun gibi kötülükler yapmayacaklar.
[43. Putperest Şehir]
Tanrýn Aþem’in sana oturman için verdiði þehirlerden biri hakkýnda duyduðuna göre, 14 arandan hain
adamlar çýkmýþlar ve “Gelin, bilmediðiniz baþka ilahlara ibadet edelim” diye hemþerilerini [Tanrý yolundan]
saptýrmýþlarsa,
15 araþtýrmalý, incelemeli ve çok iyi bir þekilde soruþturmalýsýn. Ve eðer konunun gerçek [ve] doðru olduðu,
aranda bu iðrençliðin yapýldýðý tespit edilirse,
16 o þehrin sakinlerini kýlýçtan geçirerek kesinlikle
13
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öldürmelisin. Onu ve içindeki her þeyi imha edecek,
hayvanlarýný da kýlýçtan geçireceksin.
17 Tüm ganimetini de [þehrin] meydanýnýn içine toplayýp, hem þehri hem de tüm ganimetini Tanrýn Aþem
Adýna tamamen yakacaksýn. [Burasý] Ebediyen bir
höyük olarak kalacak, bir daha inþa edilmeyecek.
18 Heremden eline hiçbir þey bulaþmamalýdýr. Bu sayede Tanrý öfkesinden dönecek, sana merhamet bahþedecek, sana merhamet ederek atalarýna yemin ettiði
þekilde seni çoðaltacaktýr.
19 Çünkü O’nun sana bugün emretmekte olduðum
tüm emirlerini gözetmek ve Tanrýn Aþem’in Gözü’nde doðru olaný yapmak üzere Tanrýn Aþem’in Sözü’nü
dinlemiþ olacaksýn.
[44. Kutsal Halkýn Sorumluluklarý]

14
Siz Tanrýnýz Aþem’in çocuklarýsýnýz. Matem iþareti
olarak kendinizi kesmeyin ve alnýnýzýn tepesinde kel
bölge yaratmayýn;
2 çünkü sen Tanrýn Aþem için kutsal bir halksýn ve
Tanrýn Aþem, topraðýn üzerindeki tüm halklarýn içinden, Kendisi’ne Özel halk olman için seni seçti.
1
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[45. Yenmesi Yasak Hayvanlar]
Ýðrenç hiçbir þeyi yeme.
4 Yiyebileceðiniz hayvanlar þunlardýr: Boða, koyun,
keçi,
5 ceylan, geyik, antilop, yaban keçisi, dað keçisi, yaban
öküzü ve zürafa.
6 [Genel olarak,] Hayvanlar içinde, [ayaðýn ön kýsmýný bütünüyle kaplayýp] çift toynak [halinde] tamamen ayrýk bir toynaða sahip olan [ve] geviþ getiren her
hayvaný yiyebilirsiniz.
7 Ancak geviþ getiren ya da ayrýk toynak sahibi olanlar
içinde þunlarý yiyemezsiniz: deveyi, tavþaný, yaban faresini – çünkü geviþ getirmelerine karþýn [tanýmlanan
türde] toynaklarý yoktur, sizin için tamedirler –
8 ve domuzu – çünkü [ayaðýn ön kýsmýný tamamen
kaplayan çift] toynaðý vardýr, ama geviþi yoktur; sizin
için tamedir. [Bu hayvanlarýn] Etlerinden yemeyin ve
[saf olmanýzý gerektiren zamanlarda] leþlerine dokunmayýn.
3

[46. Su Canlýlarý]
Sudaki her þeyden [sadece] bu [özelliklere sahip
olanlarý] yiyebilirsiniz: Yüzgeç ve pula sahip olan her
[canlýyý] yiyebilirsiniz.
9
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10 Ancak yüzgeç veya pul sahibi olmayan herhangi [bir

su canlýsý] sizin için tamedir.
[47. Kuþlar]
Her kaþer kuþu yiyebilirsiniz.
12 Onlardan yiyemeyecekleriniz þunlardýr: Kartal, kuzu
kartalý, balýk kartalý,
13 beyaz akbaba ve siyah akbabayý, çaylak türleri
14 ve tüm kuzgun türlerini,
15 devekuþunu, baykuþu, martýyý ve atmaca türlerini,
16 þahini ve Mýsýr turnasýný, kuðu,
17 pelikan ve saksaðaný, karabataðý,
18 leylek, balýkçýl türleri, çavuþ kuþu ve yarasa.
19 Her uçucu böcek sizin için tamedir; yenmeyeceklerdir.
20 Her kaþer uçucuyu yiyebilirsiniz.
21 Hiçbir leþi yemeyin. Onu, yemesi için þehrindeki
Ger [Toþav’a] verebilir veya yabancýya satabilirsin. Sen
Tanrýn Aþem’e vakfedilmiþ bir halk olduðun için eti,
annesinin [sütü bile olsa] sütle piþirme.
11

[48. Maaser Şeni]
Her yýl, ekiminin tarladan çýkan tüm mahsulünden
[ikinci bir] maaser ayýr.
22
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Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn maaserini – [týpký]
sýðýrýnýn ve davarýnýn behorlarý [gibi] – Tanrýn Aþem’in
Huzuru’nda, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde
ye. Bu sayede tüm günler [boyunca] Tanrýn Aþem’den
çekinmeyi öðreneceksin.
24 Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýlmasý sonucunda
[bu ürünler bol olacaktýr.] Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni
yerleþtirmek üzere seçeceði yer senden uzak olduðundan [maaseri oraya kadar] taþýyamayabilirsin, zira yol
sana uzun gelecektir.
25 [Böyle bir durumda, maaseri] paraya çevirebilirsin.
Bu parayý elinde [götürmek üzere] bir kesede topla ve
Tanrýn Aþem’in seçeceði yere git.
26 Bu parayý, canýnýn arzuladýðý herhangi bir þeye –
sýðýra, davara, yeni veya yýllanmýþ þaraba ve canýn ne
çekerse ona [karþýlýk olarak] ödeyebilirsin. [Satýn aldýklarýný] Orada, Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda yiyecek
ve neþeleneceksin – hem sen hem de ev halkýn.
27 Ama þehirlerindeki Levi’yi terk etme; çünkü onun
seninle birlikte payý ve [toprak] mirasý yoktur.
23

[49. Maaser Ani]
[Her] Üç yýlýn bitiminde o yýla ait mahsulünün tüm
maaserlerini [iyeliðinden] çýkar ve [herkesin ulaþabileceði þekilde] þehirlerinde býrak.
28
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Şehirlerindeki Levi (çünkü onun seninle birlikte
payý ve [toprak] mirasý yoktur), [ayrýca] Ger, yetim ve
dul gelecek, yiyip doyacaklar. Bu sayede Tanrýn Aþem,
yapacaðýn her iþte seni mübarek kýlacaktýr.
29

[50. Şemita Yýlý]

15
Yedi yýlýn bitiminde Şemita uygulamalýsýn.
2 Şemita’dan kasýt þudur: Her alacaklý, [normalde] akranýndan talep edeceði alacaðýndan feragat etmeli, akranýný ve kardeþini sýkýþtýrmamalýdýr; zira Tanrý Adýna
Şemita ilan edilmiþtir.
3 [Alacak konusunda] Bir yabancýyý sýkýþtýrabilirsin;
ama kardeþindeki alacaðýndan feragat etmelisin.
4 Nihayet, aranda yoksul kalmayacak; çünkü Aþem,
Tanrýn Aþem’in sana onu miras edinmen için mülk
olarak vermekte olduðu Ülke’de seni mutlaka mübarek kýlacaktýr.
5 Yeter ki sana bugün emretmekte olduðum bu emrin
tümünü titizlikle yerine getirmek üzere Tanrýn Aþem’in
Sözü’nü iyice dinle.
6 Zira Tanrýn Aþem, sana söylemiþ olduðu þekilde seni
mübarek kýlmýþtýr. Birçok ulusa borç vereceksin; ama
sen borç almayacaksýn. Birçok ulusa hükmedeceksin;
ama [baþkalarý] sana hükmetmeyecekler.
1
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[51. Borçlar]
Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu ülkende, þehirlerinden birinde, aranda kardeþlerinden bir yoksul
olursa, kalbini katýlaþtýrma ve elini yoksul kardeþine
kapatma.
8 Aksine, elini ona kesinlikle açmalý, ona mutlaka gereksinim duyduðu eksiðine yetecek kadar borç vermelisin.
9 Dikkatli ol; sakýn kalbinde, “yedinci yýl yaklaþtý;
Şemita yýlý” þeklinde haince bir düþünce olup da yoksul kardeþine kötü gözle bakarak ona vermezlik etme.
Tanrý’ya senden yakýnabilir, günah iþlemiþ olursun.
10 [Bu yüzden] Ona mutlaka ver ve ona verirken kendini kötü hissetme; zira Tanrýn Aþem seni bu konu sayesinde, tüm iþlerinde ve tüm giriþimlerinde mübarek
kýlacaktýr.
11 Zira Ülke’nin içinden yoksul eksik olmayacaktýr.
Sana bu yüzden þöyle emrediyorum: Ülken’de kardeþine, fakirine ve yoksuluna elini mutlaka açmalýsýn.
7

[52. Yahudi Köle]
Ýbrani bir kardeþin ya da Ýbrani bir kýz sana satýldýðý
takdirde, senin için altý yýl çalýþacaktýr ve yedinci yýlda
12
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onu yanýndan özgürlüðe salývermelisin.
13 Yanýndan özgürlüðe salýverdiðinde de onu boþ elle
gönderme.
14 Onu davarýndan, harman yerinden ve pres teknesinden [hediyelerle] cömertçe donat; Tanrýn Aþem’in
seni mübarek kýldýðý ölçüde ver ona.
15 Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu ve Tanrýn Aþem’in
seni oradan özgür kýldýðýný hatýrla. Sana bugün bu sözü
bu yüzden emrediyorum.
16 Ola ki, eðer [köle], seni ve ev halkýný sevdiði, seninle mutlu olduðu için sana “yanýndan ayrýlmak istemiyorum” derse,
17 bir biz alýp kapýya [ulaþacak þekilde] kulaðýna geçir. [Bundan sonra] Senin uzun süreli kölen olacaktýr.
[Ayrýlýrken armaðan verme konusunda, Ýbrani] Cariyene de aynýsýný yapmalýsýn.
18 [Köleni] Yanýndan özgürlüðe yolladýðýnda [ona armaðan vermek] gözünde zor olmasýn; çünkü [kölen]
altý yýl [boyunca] senin için ücretli bir iþçinin çalýþmasýnýn iki katý çalýþmýþ olacaktýr. Tanrýn Aþem, yaptýðýn her þeyde seni mübarek kýlacaktýr.
[53. Behor Hayvanlar]
Sýðýrýnda ve davarýnda doðan tüm behor erkekleri
Tanrýn Aþem Adýna kutsiyete adamalýsýn. Sýðýrýnýn be19
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horuyla çalýþma, davarýnýn behorunu kýrkma.
20 [Bu behor hayvanlarý] Her yýl, Tanrý’nýn seçeceði
yerde, Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda yiyeceksin – sen ve
ev halkýn.
21 Eðer [behor bir hayvanda] kusur olursa, [örneðin]
topal ya da kör [ise], herhangi bir ciddi kusur [durumunda] onu Tanrýn Aþem Adýna [korban olarak] kesme.
22 Onu þehirlerinde yiyebilirsin. [Bu eti] Tame ve saf
[kiþiler] bir arada [yiyebilir] – týpký geyik ve ceylan
[eti] gibi.
23 Ancak, kanýný yeme; onu su gibi topraðýn üzerine
dök.

[54. Pesah]

16
Ýlkbahar ayýný gözet ve Tanrýn Aþem Adýna Pesah-korbaný yap; çünkü Tanrýn Aþem seni Mýsýr’dan
ilkbahar ayýnda çýkarmýþtý – gece vakti.
2 Tanrý’nýn, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde,
Tanrýn Aþem Adýna Pesah-korbaný [ve ayrýca] davar
ve sýðýr kes.
3 [Pesah-korbaný] Ýle birlikte hamets yeme. Ona baðlý
olarak, yedi gün boyunca matsa – ýstýrap ekmeði – ye,
		

1
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çünkü Mýsýr Ülkesi’nden telaþla çýkmýþtýn; bu sayede
Mýsýr Ülkesi’nden çýkýþ gününü hayatýnýn tüm günlerinde hatýrlayacaksýn.
4 Yedi gün boyunca iyeliðinde, tüm mekânlarýnda
maya görülmemelidir. Ýlk gün [arifesinde] akþamüstü
kesmiþ olacaðýn [Pesah-korbanýna ait] etten [herhangi
bir kýsým, ertesi] sabaha [kalacak þekilde] gecelememelidir.
5 Pesah-korbanýný Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu þehirlerinden birinde kesemezsin.
6 Tek yol þudur: Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak
üzere seçtiði yere [gidip], Pesah-korbanýný orada, akþamüstü kesmelisin. [Bu korbanýn etini] Mýsýr’dan çýktýðýn tarihte, güneþin batmasýyla birlikte,
7 Tanrýn Aþem’in seçeceði yerde [doðrudan ateþte]
piþirecek ve yiyeceksin. Sabah [olduðunda] dönüp çadýrlarýna gidebilirsin.
8 Altý gün boyunca matsa ye. Yedinci gün Tanrýn Aþem
Adýna imtina[ zamaný]dýr; melaha yapma.
[55. Şavuot]
Kendine yedi hafta sayacaksýn. Oraðýn olgun baþaklarda [kesime] baþlamasýndan [itibaren] yedi hafta
saymaya baþla.
10 [Sayýmýn bitiminde] Tanrýn Aþem Adýna Şavuot bay9
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ramýný yap. Elinle vereceðin baðýþýnýn miktarý, Tanrýn
Aþem’in sana verdiði bereketle orantýlý olmalýdýr.
11 Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda, Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde neþeleneceksin
– sen, oðlun ve kýzýn, kölen ve cariyen, þehirlerindeki
Levi ve arandaki Ger, yetim ve dul.
12 Mýsýr’da köle olduðunu hatýrlamalý, bu hükümleri
titizlikle uygulamalýsýn.
[56. Sukot]
[Ürünlerini] Harman yerinden ve pres teknenden
topladýðýn mevsimde, yedi gün boyunca Sukot bayramýný yap.
14 Bayramýnda neþelen – sen, oðlun ve kýzýn, kölen ve
cariyen, þehirlerindeki Levi, Ger, yetim ve dul.
15 Tanrý’nýn seçtiði yerde, Tanrýn Aþem Adýna yedi
gün boyunca kutlama yap; zira Tanrýn Aþem seni tüm
ürününde ve elinin tüm iþlerinde mübarek kýlacak ve
sen, sadece neþeli olacaksýn.
16 Yýlda üç kez tüm erkeklerin, [Tanrý’nýn] seçeceði
yerde Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda görünmelidir: Matsa bayramýnda, Şavuot bayramýnda ve Sukot bayramýnda. Ama [bu vakitlerde kiþi,] Tanrý’nýn Huzuru’nda
boþ elle görünmemeli,
17 Tanrýn Aþem’in sana vermiþ olduðu bereket doðrul13
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tusunda, herkes, elinin verebileceði kadarýný [getirmelidir].
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Şofetim
[57. Yargýçlar ve Adalet]
Kabileleriniz için, Tanrýn Aþem’in sana vermekte
olduðu tüm þehirlerinde kendine yargýçlar ve polisler
ata; halký adil bir yargýyla yargýlasýnlar.
19 Yargýyý saptýrma, [kimseye] ayrýcalýk yapma ve rüþvet alma, çünkü rüþvet bilgelerin gözlerini köreltir ve
doðru sözleri çarpýtýr.
20 Adaleti – adaleti takip et; bu sayede yaþayacak ve
Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’yi miras
alacaksýn.
18

[58. Aþera ve Anýtlar]
Kendine aþera, [ya da] Tanrýn Aþem’in, kendine yapacaðýn Mizbeahý’nýn yanýnda herhangi bir aðaç dikme.
22 Kendine Tanrýn Aþem’in nefret ettiði bir anýt dikme.
21

17

[59. Kusurlu Korban]

Tanrýn Aþem Adýna, kusuru – herhangi bir kötü
þey – olan boða ya da davar yavrusu kesme, zira Tanrýn Aþem için iðrençtir o.
1
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[60. Putperestlik Cezalarý]
Aranda, Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu þehirlerinden birinde, Tanrýn Aþem’in Gözü’nde kötü
olaný yapýp Antlaþmasý’ný ihlal eden bir adam ya da
kadýn bulunursa –
3 [ki bu kiþi] gidip baþkalarýnýn ilahlarýna ibadet edip
onlara eðilmiþ, ya da [kendilerine tapýnýlmasýný] emretmediðim güneþe, aya veya gökyüzü topluluðunun
tümüne [tapýnmýþtýr] –
4 [olay] sana anlatýldýðý zaman, dinle ve çok iyi bir þekilde araþtýr. Ve eðer konunun gerçek [ve] doðru olduðu, Yisrael’de bu iðrençliðin yapýldýðý tespit edilirse,
5 bu kötü þeyi yapmýþ olan o adamý ya da o kadýný [þehrin] kapýlarýna çýkaracaksýn – adamý ya da kadýný. Onlarý taþa tutacaksýn ve ölecekler.
6 Hükümlü, iki þahidin tanýklýðýna göre veya üç þahidin tanýklýðýna göre öldürülecektir; tek þahidin tanýklýðýna göre öldürülmeyecektir.
7 Onu öldürmek için onun üstünde ilk önce þahitlerin
eli olmalýdýr; tüm halkýn eli ise daha sonra. Arandan
kötülüðü yok etmelisin.
2

[61. Yüksek Mahkeme]
8

Bir yargý konusu senin için belirsizse – bir kan le137

kesinin niteliði konusunda, dava kararlarý konusunda,
tsaraat lekeleri konusunda þehirlerinde anlaþmazlýklar
[söz konusuysa] – kalkýp Tanrýn Aþem’in seçeceði yere
çýkmalýsýn.
9 O dönemde olacak Levi-Koenler’e ve yargýca gelip
açýklama isteyeceksin ve sana yargý kararýný açýklayacaklar.
10 Sana Aþem’in seçtiði o yerden açýklayacaklarý karara göre hareket etmeli, sana öðretecekleri her þeyi
titizlikle uygulamalýsýn.
11 Sana öðretecekleri öðretiye ve sana söyleyecekleri
yargýya göre davranmalý, sana açýklayacaklarý karardan saða veya sola sapmamalýsýn.
12 Ve orada Tanrýn Aþem’e hizmet etmek üzere duran
Koen’i veya yargýcý dinlemeyerek küstahça davranan
kiþi [olursa], o kiþi ölecektir. Yisrael’den kötülüðü yok
etmelisin.
13 Tüm halk duyacak ve korkacak; bir daha küstahça
davranmayacaklar.
[62. Hükümdar]
14 Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’ye gele-

rek onu miras alýp içinde yerleþtiðin zaman “Çevremdeki tüm uluslar gibi üzerime bir kral atayayým” diyeceksin.
138

Üzerine, Tanrýn Aþem’in seçeceði bir kral ata. Üzerine kral olarak, [yalnýz] kardeþlerinin arasýndan [birini] atayabilirsin; kardeþin olmayan yabancý bir adamý
üzerine yerleþtiremezsin.
16 Ancak [bu kral] çok sayýda at sahibi olmamalý ve
atlarýný çoðaltma amacýyla halký Mýsýr’a geri götürmemelidir; [zira] Tanrý size “Bir daha bu yoldan geri dönmeyin” demiþti.
17 [Kralýn] Çok sayýda karýsý da olmamalýdýr ki kalbi
[doðru yoldan] sapmasýn. Ve çok fazla altýn ve gümüþ
de edinmemelidir.
18 Kraliyet tahtýna çýkmasýyla birlikte bu Tora’nýn
ikinci bir kopyasýný Levi-Koenler’in huzurunda bir tomar üstüne yazmalýdýr.
19 [Tora daima kralýn] Yanýnda olmalý ve [kral,] hayatýnýn tüm günlerinde [bu tomarý] okumalýdýr. Bu
sayede Tanrýsý Aþem’den çekinmeyi öðrenecek, bu
Tora’nýn tüm sözlerini ve bu hükümleri gözetip uygulayacaktýr
20 ki kendisini kardeþlerinden üstün görmesin ve emirden saða veya sola sapmasýn. Bu sayede Yisrael’in içinde, krallýðý üzerindeki günlerini uzun kýlacaktýr – hem
o hem oðullarý.
15
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[63. Koenler]

18
		 1 Levi-Koenler’in [ve] tüm Levi kabilesinin, Yisrael[’in geri kalaný] ile birlikte payý ve [toprak] mirasý olmayacak. Tanrý’nýn yakýlan-korbanlarýný ve Mirasý’ný
yiyeceklerdir;
2 ama [bir Levi kabilesi mensubunun,] kardeþlerinin
arasýnda [toprak] mirasý olmayacaktýr. [Tanrý’nýn]
Ona söz vermiþ olduðu gibi Tanrý’dýr onun mirasý.
[64. Koenler’e Ait Kutsal Olmayan Paylar]
3 Koenler’in halktan, ister boða ister davar yavrusu [ol-

sun] hayvan kesimi yapanlardan [almayý] hak ettiði
[armaðan] þu olacaktýr: [Hayvaný kesilen kiþi,] Koen’e,
[hayvana ait sað] kolu, çeneyi ve iþkembeyi vermelidir.
4 [Ayrýca] Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn ilk [ayrýlan]
kýsmýný ve davarýnýn yününün ilk [ayrýlan] kýsmýný
ona ver.
5 [Koen’e bu paylarý vermelisin,] Çünkü Tanrýn Aþem,
Tanrý Adýna [ayakta] durup hizmet etmek üzere tüm
kabilelerinin içinden onu seçmiþtir. [Bu görevden]
Tüm zamanlar boyunca o ve oðullarý [sorumlu olacaktýr].
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[65. Özel Ýbadet]
Bir Levi[-Koen, senin] Yisrael’in tümüne ait þehirlerinden birinden – ki orada ikamet etmektedir – geldiðinde, canýnýn çektiði þekilde, Tanrý’nýn seçmiþ olduðu yere gelebilir
7 ve orada, Tanrý’nýn Huzuru’nda [o sýralarda] durmakta olan tüm kardeþleri Levi[-Koen]ler gibi, Tanrýsý
Aþem’in Adýna hizmet edebilir.
8 Atalarýn satýþýna dâhil olanlar dýþýnda, [tüm hizmet
edenler] eþit paylar yiyeceklerdir.
6

[66. Falcýlýk ve Peygamberlik]
Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’ye geldiðin zaman o uluslarýn iðrençliklerini yapmayý öðrenme.
10 Sende bulunmamalýdýr oðlunu veya kýzýný ateþten
geçiren, falcýlýk yapan, uðurlu vakitlere veya alametlere göre kehanette bulunan, büyücülük yapan,
11 sihirli sözler kullanan, Ov ve Yideoni yöntemleriyle
medyumluk yapan veya ölülere danýþan [kimseler].
12 Çünkü bunlarý yapan herkes Tanrý için iðrençtir ve
Tanrýn Aþem onlarý bu iðrençlikler yüzünden sürmektedir [senin] önünden.
13 [Bu yüzden,] Tanrýn Aþem’e karþý samimi olmalýsýn.
9
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Çünkü sürmek üzere olduðun bu uluslar uðurlu vakitlere göre kehanette bulunanlarý ve falcýlarý dinlerler, ama sen – Tanrýn sana böylelerini vermedi.
15 Tanrýn Aþem, benim gibi, arandan, kardeþlerinden
bir peygamber belirleyecek senin için. Onu dinleyin.
16 [Bu peygamber, Büyük] Toplanma gününde, Horev’de Tanrýn Aþem’den arz ettiðine tamamen uygun
þekilde [belirlenecektir. Zira o gün] “Tanrým Aþem’in
Sesi’ni bir daha duymayayým ve bu büyük ateþi artýk
görmeyeyim ki ölmeyeyim” demiþtin.
17 Tanrý da bana “Söyledikleri uygundur” demiþti,
18 “Onlar için kardeþleri arasýndan senin gibi bir peygamber belirleyeceðim, Sözlerim’i onun aðzýna yerleþtireceðim ve [bu peygamber,] kendisine emrettiðim
her þeyi onlara konuþacak.
19 Ve [peygamberin] Benim Adýma konuþtuðu Sözlerim’i dinlemeyen kiþi [olursa, bunun hesabýný o kiþiden] Bizzat soracaðým.
20 Ama kendisine emretmediðim bir þeyde Benim
Adýma söz söyleme küstahlýðýnda bulunan veya baþkalarýnýn ilahlarý adýna konuþan bir peygamber [olursa],
o peygamber ölecektir.”
21 Ýçinden “Aþem’in konuþmuþ olmadýðý sözü nasýl ayýrt
edeceðiz?” diyeceksindir. [Cevap þöyledir:]
22 Peygamber, Aþem’in Adýna konuþtuðunda bu söz gerçekleþmezse veya [yerine] gelmezse, [iþte] o, Aþem’in
14
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konuþmuþ olmadýðý sözdür. O peygamber küstahça
konuþmuþtur; korkma ondan.
[67. Sýðýnma Şehirleri]

19
Tanrýn Aþem, Tanrýn Aþem’in, ülkelerini sana
vermekte olduðu uluslarý kesip atacaðý ve [sen] onlarý
sürüp þehirlerinde ve evlerinde yerleþeceðin zaman,
2 Tanrýn Aþem’in sana onu miras edinmen için vermekte olduðu Ülken’in içinde kendine üç þehir ayýr.
3 Kendine [bu þehirlere giden] yolu hazýrla ve Tanrýn
Aþem’in sana mülk olarak vereceði Ülken’in arazisini
üç kýsma böl. [Bu kýsýmlarýn her birine denk gelen þehir] Her [tür] katilin oraya kaçmasý amacýna hizmet
edecektir.
4 Oraya kaçýp hayatta kalacak olan katilden kasýt þudur: Önceden ona karþý bir nefret duymamasýna raðmen akranýný niyet olmaksýzýn öldüren [kiþidir bu.
5 Böylece, örneðin bir kiþi] akranýyla birlikte odun kesmek üzere ormana gelir, elini aðacý kesmek için baltayla savurur, ama demir, saptan [bir anda] kurtulup
akranýný bulur ve [akraný] ölürse, o [kiþi] bu þehirlerden birine kaçacak ve hayatta kalacaktýr.
6 [Yollarý iyi hazýrla ki, böyle bir durumda] Kalbi öfkeyle dolan intikamcý, [bu kazara] katilin ardýndan takip
		

1
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ettiðinde yol uzun diye onu yakalayýp canýný almasýn.
[Ne de olsa] Onun hakký ölüm deðildir, zira önceden,
[ölene] karþý bir nefret duymuþ deðildi.
7 Sana, [iþte] bu yüzden, “Kendine üç þehir ayýr” diye
emrediyorum.
8 Tanrýn Aþem, Atalarýn’a yemin etmiþ olduðu þekilde sýnýrlarýný geniþleteceði ve Atalarýn’a konuþmuþ olduðu þekilde Ülke’nin tümünü sana vereceði zaman
9 – [ki bunu,] sana bugün emretmekte olduðum bu
emrin tümünü, tüm günler boyunca Tanrýn Aþem’i
sevmek ve [O’nun] Yollarý’nda yürümek üzere yerine getirmek için gözettiðin zaman [yapacaktýr – iþte
o zaman,] kendine, bu üçünün üzerine üç þehir daha
ekleyeceksin.
10 [Bu kanuna itaat et] Ki, Tanrýn Aþem’in sana mülk
olarak vermekte olduðu Ülken’in içinde masum kan
dökülmesin. [Aksi takdirde] Üzerinde kan [sorumluluðu] olacaktýr.
[68. Cinayet]
11 Ama eðer akranýndan nefret eden bir kiþi, ona tuzak

kurup ona karþý kalkarak ölümcül bir darbe indirirse
ve [akraný] ölürse, [katil, baþta yine] bu þehirlerden
birine kaçacaktýr.
12 [Ama sonra] Şehrinin ileri gelenleri [görevliler]
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göndererek onu oradan aldýracaklar ve [mahkeme onu
suçlu bulduktan sonra,] onu intikamcýnýn eline teslim
edeceklerdir. [Katil, intikamcýnýn eliyle] Ölecektir.
13 Gözün ona acýmasýn. Masum kan [döken kasýtlý katili] Yisrael’den yok etmelisin ve [bunu yapman] senin
iyiliðinedir.
[69. Sýnýrlarý Korumak]
Tanrýn Aþem’in sana onu miras edinmen için vermekte olduðu Ülke’de, mülk edineceðin toprak mirasýnda, ilk nesillerin belirlediði akranýna ait sýnýrý öteye itme.
14

[70. Şahitler]
Bir kiþiye karþý, yapabileceði herhangi bir yanlýþta,
her türlü günah için veya her türlü hata için [tek] bir
þahit tanýklýk edemez. [Böyle bir] Konu, [ancak] iki
þahidin tanýklýðýna göre veya üç þahidin tanýklýðýna
göre kesinlik kazanacaktýr.
16 Yalancý bir þahit [ikilisi], bir kiþiye karþý kalkýp uydurma ifade verirse,
17 [haklarýnda þikâyette bulunulmasýyla] dava konusu haline gelen bu iki adam Tanrý’nýn Huzuru’nda, o
dönemde olacak Koenler’in ve yargýçlarýn huzurunda
15
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hazýr duracaklardýr.
18 Yargýçlar çok iyi bir þekilde araþtýrmalýdýrlar. Ve
eðer bu þahit [ikilisinin] sahte þahit[lerden müteþekkil] olduðu, kardeþine karþý yalan ifade verdiði tespit
edilirse,
19 [bu ikiliye], kardeþine yapmayý tasarladýðý þeyin aynýsýný yapacaksýnýz. Arandan kötülüðü yok etmelisin.
20 Geriye kalanlar duyacaklar ve korkacaklar; artýk
aranda bu gibi kötü þeyleri yapmaya devam etmeyeceklerdir.
21 Gözün [bu tip suçlulara] acýmasýn: [Ýdam istemli
davalarda] Cana karþýlýk can [alýnmalý, tazminat istemli davalarda da] göze karþýlýk göz, diþe karþýlýk diþ,
ele karþýlýk el, ayaða karþýlýk ayak [tazminatý ödetilmelidir].
[71. Savaþ Hazýrlýklarý]

20
Düþmanýna karþý savaþa çýkacaðýn zaman, at ve
araba, senden kalabalýk bir ordu görürsen [bile] korkma onlardan; çünkü Tanrýn Aþem seninledir – seni
Mýsýr Ülkesi’nden Çýkaran[’dýr O].
2 Savaþa yaklaþtýðýnýz zaman, [savaþ için meshedilmiþ
olan] Koen öne çýkýp halka hitap edecektir.
3 Onlara [þöyle] diyecektir: “Dinle Yisrael! Bugün, düþ		

1
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manlarýnýza karþý savaþa yakýnsýnýz. Kalbiniz yýlmasýn,
korkmayýn, paniðe kapýlmayýn ve onlarýn önünde kýrýlmayýn;
4 çünkü sizin için düþmanlarýnýzla savaþmak [ve] sizi
kurtarmak üzere sizinle yürüyen, Tanrýnýz Aþem’dir.”
5 [Bunun öncesinde] Subaylar halka þöyle konuþacaklardýr: “Yeni bir ev inþa etmiþ, ama [henüz] onda [ikamete] baþlamamýþ olan kim varsa, gidip evine dönsün
ki savaþta ölüp de [evde ikamete] baþka bir adam baþlamasýn.
6 Ve bir bað dikmiþ, ama [henüz] onu kutsiyetinden
kurtarmamýþ kim varsa, gidip evine dönsün ki savaþta
ölüp de [baðý] kutsiyetinden baþka bir adam kurtarmasýn.
7 Ve bir kadýnla evlilik baðý kurmuþ, ama [henüz] onu
[tam bir eþ olarak] almamýþ kim varsa, gidip evine
dönsün ki savaþta ölüp de [kadýný] baþka bir adam almasýn.”
8 Subaylar halka konuþmaya devam ederek [þöyle] diyeceklerdir: “Korkan ve yýlgýn kalpli kim varsa gidip
evine dönsün ki kendi yüreksizliðiyle kardeþlerinin cesaretini de kýrmasýn.”
9 Subaylar halka konuþmayý tamamlayýnca halkýn baþýna inzibat komutanlarý atayacaklardýr.
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[72. Teslim Olma Çaðrýsý]
Ona karþý savaþmak üzere bir þehre yaklaþtýðýnda,
ona barýþ [içinde teslim olma] çaðrýsýnda bulunmalýsýn.
11 Eðer [þehir] sana barýþla cevap verirse ve [kapýlarýný]
sana açarsa, içinde bulunan tüm halk sana karþý vergi
yükümlüsü olacak ve sana hizmet edecektir.
12 Ama eðer seninle barýþ yapmaz ve seninle savaþ yaparsa, [þehri] kuþatma altýna alacaksýn.
13 Tanrýn Aþem onu senin eline teslim ettiðinde [þehrin] tüm [yetiþkin] erkeklerini kýlýçtan geçireceksin.
14 Ancak kadýnlarý, çocuklarý, hayvanlarý ve þehirde
olan [diðer] her þeyi – tüm ganimetini – kendin için
yaðmalayabilirsin. [Böylece] Tanrýn Aþem’in sana verdiði düþmanýnýn ganimetini yiyebilirsin.
15 Buradaki þu [Kenaani] uluslarýn þehirlerinden olmayýp senden çok uzakta [bulunan] tüm þehirler için
bu þekilde yapacaksýn.
16 Ancak bu [Kenaani] halklarýn – Tanrýn Aþem’in
sana mülk olarak vermekte olduðu – þehirlerinden
hiçbir ruhu hayatta býrakmamalý,
17 aksine, onlarý – Hiti, Emori, Kenaani, Perizi, Hivi
ve Yevusi [uluslarýný] – Tanrýn Aþem’in sana emretmiþ
olduðu gibi tamamen imha etmelisin.
18 Bu sayede size, [kendi] ilahlarý için yaptýklarý tüm
iðrençlikleri gibi [uygulamalar] yapmayý öðretemeye10
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ceklerdir. [Zira öðretirlerse,] Tanrýnýz Aþem’e karþý günah iþlemiþ olacaksýnýz.
[73. Kuþatma]
Bir þehre, onu ele geçirmek için savaþmak üzere
uzun bir süre kuþatma uyguladýðýnda, [þehrin] aðacýný, üzerine baltayý savurup yok etme. Ondan [meyve] yiyeceksin; [bu yüzden] onu kesme; zira insan[ýn
yaþamý] kýrýn aðacý[na baðýmlý]dýr [ve bu aðaç] senin
önündeki kuþatmaya dâhildir.
20 Ancak yiyecek [üreten bir] aðaç olmadýðýný bildiðin
bir aðaç [söz konusuysa], onu yok edebilir [veya] kesebilir ve [bunu kullanarak,] seninle savaþ yapan þehre
karþý kuþatma [araçlarý] inþa edebilirsin – onu sindirene kadar.
19

21

[74. Faili Meçhul Cinayet]

Tanrýn Aþem’in sana onu miras edinmen için vermekte olduðu toprakta, açýk alanda düþmüþ, kimin öldürdüðü bilinmeyen bir ceset bulunursa,
2 ileri gelenlerin ve yargýçlarýn çýkacaklar ve cesedin
çevresindeki þehirlere [olan uzaklýðý] ölçecekler.
3 Cesede en yakýn þehir [belirlenince], o þehrin ileri gelenleri hiç çalýþtýrýlmamýþ ve boyundurukla [yük]
1
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çekmemiþ bir düve alacaklar.
4 O þehrin ileri gelenleri bu düveyi, [bundan böyle]
iþlenmeyecek ve ekim yapýlmayacak [olan] sert bir
vadiye indirecekler ve orada, vadinin içinde, düvenin
boynunu, ensesinden vuracaklar.
5 Levi-oðullarýndan [olan] Koenler gelecekler; zira
Tanrýn Aþem, Kendisi’ne hizmet etmeleri ve [halký]
Tanrý’nýn Adý’yla mübarek kýlmalarý için onlarý seçmiþtir ve her türlü anlaþmazlýk ve her türlü leke onlarýn kararýna baðlýdýr.
6 Cesede yakýn olan, o þehrin tüm ileri gelenleri, boynu vadinin içinde ensesinden vurulmuþ olan düvenin
üzerinde ellerini yýkayacaklar
7 ve bir beyanda bulunup [þöyle] diyecekler: “Bu kaný
ellerimiz dökmedi ve gözlerimiz [olaya] tanýk olmadý.”
8 [Sonra Koenler þöyle diyecekler: “Mýsýr esaretinden]
Özgür kýlmýþ olduðun Halkýn’ý affet, ey Aþem! Masum
kan [dökmenin suçunu,] Halkýn Yisrael’in içinde býrakma.”
[Böylece, halk] Ýçin, [dökülen] kanýn kefareti saðlanmýþ olacak.
9 Ama sen, masum kan [döken suçlularý,] içinden yok
etmelisin; zira Tanrýn Aþem’in Gözü’nde doðru olaný
yapmalýsýn.
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Ki Tetse
[75. Kadýn Esirler]
10 Düþmanlarýna karþý savaþa çýkacaðýn zaman, Tanrýn

Aþem onu senin eline verecek ve ondan esir alacaksýn.
11 Esir grubunun içinde güzel görünümlü bir kadýn görüp onu arzularsan, onu [þu þartlarla] kendine eþ olarak alabilirsin:
12 Onu evinin içine getireceksin. [Bu kadýn] Saçlarýný
[tümüyle] týraþ edecek ve týrnaklarýný uzatacak.
13 Esirlik giysisini üzerinden çýkaracak ve [senin] evinde oturup, tam bir ay boyunca babasý ve annesi için
aðlayacak. [Sen, ancak] Bundan sonra ona gelip sahip
olabilirsin ve [bunu yaptýðýnda, kadýn] senin karýn haline gelecektir.
14 Ama olur ki, eðer onu arzu etmediysen, onu kendi özgürlüðüne salývermelisin. Ona eziyet etmiþ olman
nedeniyle, onu kesinlikle para karþýlýðýnda satamaz,
çalýþmaya zorlayamazsýn.
[76. Behorluk Hakký]
15 Bir adamýn, biri sevdiði, biri de nefret ettiði iki karýsý

varsa, [bu kadýnlar] – sevilen ve sevilmeyen – ona
oðullar doðurmuþlarsa ve olur ki, behor oðul sevilme151

yenin [çocuðuysa; kanun þöyledir:
16 Bu adam,] Kendisinde olacak [mal varlýðýný] oðullarýna miras býrakacaðý günde, sevilen [kadýnýn] oðlunu, [asýl] behor [olan] sevilmeyenin oðluna raðmen
behor addedemez.
17 Aksine; kendisinde bulunan her þeyde, [diðer oðullarýna göre] iki kat [miras payý] vermek üzere, sevilmeyenin oðlu [olan] behoru tanýmalýdýr; zira [bu oðlu]
onun [erkeklik] kuvvetinin baþlangýcýdýr [ve bu nedenle] behorluk hakký ona aittir.
[77. Asi Oðul]
Bir adamýn, ne babasýnýn sözünü ne de annesinin
sözünü dinleyen, yoldan çýkmýþ ve asi bir oðlu varsa
[bu oðlu] kýrbaçlarlar. Ama [o yine de] onlara itaat
etmiyor ise,
19 babasý ve annesi onu yakalayýp þehrinin ileri gelenlerine ve bulunduðu yerin mahkemesine çýkaracaklar
20 ve þehrinin ileri gelenlerine [þöyle] diyecekler: “Şu
oðlumuz yoldan çýkmýþ ve asidir. Sözümüzü dinlemiyor, [sýra dýþý bir] obur ve ayyaþ.”
21 [Mahkeme bu oðlu suçlu bulursa] Onu þehrinin
tüm insanlarý[nýn huzurunda] taþa tutacaklar ve ölecek. [Böylece] Arandan kötülüðü yok edeceksin. Tüm
Yisrael duyacak ve korkacak.
18
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[78. Ýdam Mahkûmunu Asma ve Gömme]
22 Bir adam idam cezasýný gerektiren bir günah iþlemiþ,

idam edilmiþse ve onu daraðacýna asmýþsan,
23 cesedini aðacýn üstünde geceletme; aksine, onu o
gün içinde kesinlikle gömmelisin; zira asýlmýþ [kiþi],
Tanrý’ya hakarettir. Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak
verdiði topraðýný tame yapmamalýsýn.
[79. Kayýp Mallarý Sahibine Ulaþtýrma]

22
		 1 Kardeþinin boðasýný veya davarýný uzaklaþmýþ
halde görüp de onlarý görmezden gelme. Onlarý mutlaka kardeþine geri ulaþtýrmalýsýn.
2 Eðer [hayvanlarýn sahibi olan] kardeþin sana yakýn
deðilse veya onu tanýmý-yorsan, [hayvaný] evinin içine al. Kardeþin onu soruþturana kadar yanýnda olmalý,
[sonra da] onu ona geri vermelisin.
3 Aynýsýný [kardeþinin] eþeði için de yapmalýsýn. Aynýsýný giysisi için de yapmalýsýn. Aynýsýný kardeþinin,
ondan kaybolmuþ olan ve bulduðun her türlü kaybý
için de yapmalýsýn. Görmezden gelemezsin.
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[80. Düþen Hayvan]
Kardeþinin eþeðini veya boðasýný yolda düþmüþ halde
görüp de onlarý görmezden gelme. [Sahibiyle] Birlikte [hareket ederek, hayvaný] mutlaka [ayaða] kaldýrmalýsýn.
4

[81. Karþý Cinse Özgü Giyim]
Kadýnýn üzerinde erkek eþyasý olmamalý, erkek de
kadýn giysisi giymemelidir; zira bunlarý yapan herhangi
biri, Tanrýn Aþem için iðrençtir.
5

[82. Kuþ Yuvalarý]
Yolda, herhangi bir aðaçta veya yerde önüne bir kuþ
yuvasý rast gelirse [ve bu yuvada] yavru kuþlar veya
yumurtalar [var], anne de bu yavru kuþlarýn veya yumurtalarýn üzerinde çökmüþ halde ise, yavrularýn üstündeki anneyi alma.
7 Anneyi mutlaka göndermelisin ve yavrularý kendine [ancak bundan sonra] alabilirsin. Bu senin iyiliðine
olacaktýr ve [bu sayede] ömrünü uzun kýlacaksýn.
6
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[83. Korkuluklar; Karýþýk Tarým]
Yeni bir ev inþa ettiðinde damýna korkuluk yapmalý,
[böylece] evinde tehlikeli bir duruma yer vermemelisin, zira bir kiþi oradan düþebilir.
9 Baðýný bir karýþýmla ekme ki ekeceðin tohumdan olgunlaþan ürün ile baðýn meyvesi yasak hale gelmesin.
8

[84. Yasak Karýþýmlar]
[Tarlaný] Boðayý ve eþeði birlikte [kullanarak] sürme.
11 Şaatnez – yün ve keten[in] birlikte [örüldüðü bir
giysi] – giyme.
10

[85. Tsitsit]
Kendine bükülmüþ saçaklar yap – örtünmekte kullandýðýn giysinin dört köþesine.
12

[86. Ýftiraya Uðrayan Eþ]
Bir adam bir kadýnla evlenip onunla birlikte olduktan sonra ondan nefret eder,
14 [ardýndan] ona bazý suçlamalar yükleyip adýný kötüye çýkararak “Bu kadýnla evlendim, yanýna yaklaþtým
13
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ama onda bekâret bulmadým” derse,
15 genç kýzýn babasý ve annesi genç kýzýn bekâret kanýtlarýný alýp mahkemeye, þehrin ileri gelenlerine getirmelidirler.
16 Genç kýzýn babasý ileri gelenlere [þöyle] diyecek:
“Kýzýmý þu adama eþ olarak verdim, ama [o, kýzýmdan]
nefret etti.
17 Ve iþte o, ‘Kýzýnda bekâret bulmadým’ diye ona suçlamalar yüklüyor. Ama iþte kýzýmýn bekâret kanýtlarý!”
[Bununla, kýzýn annesi ile babasý, kanýtlarýný temiz bir]
Çarþaf [gibi] þehrin ileri gelenlerinin önüne serecekler.
18 [Bu durumda] O þehrin ileri gelenleri adamý alýp
kýrbaçlayacaklar,
19 [ayrýca] onu yüz gümüþ [þekel karþýlýðý] cezaya
çarptýrýp [bu parayý] genç kýzýn babasýna verecekler,
zira [koca,] Yisrael’in bakiresinin adýný kötüye çýkarmýþtýr. [Ayrýca] Kýz, [adamýn] karýsý olarak kalacaktýr.
[Adam] Onu hayatý boyunca boþayamayacaktýr.
[87. Suçlama Doðruysa]
Ama eðer bu iddia gerçek idiyse, genç kýz adýna
bekâret kanýtlarý bulunmamýþsa,
21 genç kýzý babasýnýn evinin giriþine çýkarýp þehrinin
insanlarý[nýn huzurunda] onu taþlayacaklar ve ölecek;
çünkü babasýnýn evinde [iken] zina ederek Yisrael’in
20
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içinde rezillik etmiþtir. Arandan kötülüðü yok etmelisin.
[88. Zina]
Bir adam baþkasýyla evli bir kadýnla yatarken bulunursa, her ikisi de ölecektir – hem kadýnla yatan adam
hem de kadýn. Yisrael’den kötülüðü yok etmelisin.
22

[89. Arusa Konumundaki Genç Kýzla Zina]
[Şöyle bir olay] Olursa, bir adamla niþanlý bakire
bir genç kýzý þehir içinde [baþka bir] bir adam bulur ve
onunla yatarsa,
24 ikisini o þehrin kapýsýna çýkaracak, onlarý taþa tutacaksýnýz ve ölecekler. Genç kýzý, þehir içinde [olmasýna raðmen] çýðlýk atmamasý nedeniyle, adamý da
akranýnýn karýsýna eziyet ettiði için [bu cezaya çarptýracaksýn]. Arandan kötülüðü yok etmelisin.
23

[90. Irza Tecavüz]
Ancak eðer adam, bu niþanlý genç kýzý kýrda bulur
ve adam onu [zorla] tutup onunla yatarsa, yalnýzca,
[kýzla] yatan bu adam ölecektir.
26 Genç kýza ise hiçbir þey yapmayacaksýn, zira genç
25
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kýzýn idamý gerektirecek bir günahý yoktur. Çünkü bir
adamýn akranýna karþý kalkýp onu katletmesi nasýlsa
bu olay da öyledir.
27 Ne de olsa [adam, kýza] kýrda rastlamýþtýr ve niþanlý
genç kýz çýðlýk attý[ysa bile] onu kurtaracak [kimse]
yoktur.
[91. Evlenmemiþ Genç Kýza Tecavüz]
Bir adam niþanlanmamýþ bakire bir genç kýza rastlayýp onu yakalayarak onunla [zorla] yatarsa ve [bu
halde] bulunurlarsa,
29 [kýzla] yatan adam, ona eziyet etmesine karþýlýk genç
kýzýn babasýna elli gümüþ [þekel] vermelidir. [Ayrýca
kýz, adamýn] Karýsý olacak; [adam] onu hayatý boyunca boþayamayacaktýr.
28

[92. Babanýn Karýsý]

23
Bir erkek, babasýnýn karýsýyla evlenemez. Babasýnýn örtüsünü açmamalýdýr.
		

1

[93. Cinsel Organ Sakatlýklarý]
2

Testisleri zarar görmüþ veya organý kesilmiþ [bir er158

kek], Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamaz.
[94. Mamzer]
Bir mamzer, Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamaz. [Böyle
birinin] Onuncu nesli bile Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamayacaktýr.
3

[95. Amoniler ve Moaviler]
4 Bir Amoni veya Moavi, Tanrý’nýn Cemaati’ne katýla-

maz. Onlarýn onuncu nesli bile Tanrý’nýn Cemaati’ne
katýlamayacaktýr – ebediyen.
5 [Bu kýsýtlama,] Mýsýr’dan çýkýþýnýzda, yolda sizi yiyecekle ve suyla karþýlamamalarý ve [Moav’ýn,] sana beddua etme amacýyla Aram Naarayim[’deki] Petor’dan
Bilam ben Beor’u sana karþý kiralamasý sebebiyledir.
6 Tanrýn Aþem, Bilam’ý dinlemeye yanaþmamýþ, Tanrýn Aþem senin için bedduayý berahaya dönüþtürmüþtü, zira seni sevmiþti Tanrýn Aþem.
7 [Sonuç olarak] Hayatýn boyunca, ebediyen, [bu iki
ulusun] huzurunu ve refahýný arama.
[96. Adomiler ve Mýsýrlýlar]
8 Bir Adomi’yi hor görme, zira kardeþindir o. Bir Mýsýr-
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lý’yý hor görme, zira ülkesinde konuk olmuþtun.
9 [Yahudi olmalarýndan itibaren] Onlara doðacak olan
çocuklar, üçüncü nesilde Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlabileceklerdir.
[97. Ordu Kampý]
10 Düþmanlarýna karþý kamp [halinde savaþa] çýktýðýn-

da her türlü kötü þeyden korunmalýsýn.
11 Sende gece vakasý nedeniyle saf olmayan bir adam
olduðu takdirde, [bu kiþi] kampýn dýþýna çýkmalý, [arýnana kadar] kampýn içine girmemelidir.
12 Akþama doðru mikveye dalacak ve güneþin batýþýyla
birlikte kampýn içine girebilecektir.
13 Kampýn dýþýnda senin için [belirli bir] yer olmalý ve
tuvalet ihtiyacýný orada gidermelisin.
14 Silahýna ek olarak küçük bir kazman olmalýdýr.
[Böylece] Ýhtiyacýný gidereceðin zaman onunla [toprakta bir çukur] kazacak, [iþin bittikten sonra] dönüp
dýþkýný örteceksin.
15 [Bunlara dikkat etmelisin,] Çünkü Tanrýn Aþem,
seni kurtarmak ve düþmanlarýný önüne teslim etmek
üzere kampýnýn içinde dolaþmaktadýr ve [bu nedenle] kamplarýn kutsal olmalýdýr. [Tanrý] Sende ahlaksýz
[herhangi] bir þey görmesin; [zira aksi takdirde,] sizi
terk edecektir.
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[98. Kölelere Kucak Açmak]
Efendisinin yanýndan [kaçýp] sana sýðýnan bir köleyi efendisine teslim etme. 17 Aranda, senin þehirlerinden birinde seçeceði kendisine uygun bir yerde seninle
yaþayacaktýr. Onu rencide etmemelisin.
16

[99. Fuhuþ Yasaðý]
Yisrael kýzlarýnýn arasýnda fahiþe olmasýn. [Yine,]
Yisrael oðullarýnýn arasýnda erkek fahiþe olmasýn.
19 Herhangi bir vaat [ödemesi] için, Tanrýn Aþem’in
Evi’ne, bir fahiþenin ücretini veya bir köpeðin takas
karþýlýðýný getirme; zira [bu] ikisi de Tanrýn Aþem için
iðrençtir.
18

[100. Faiz]
Kardeþine – [ister] para faizi, [ister] yiyecek faizi,
[isterse de normalde karþýlýðýnda] faiz alýnan [baþka]
herhangi bir þeyin faizi [olsun] – faiz verme.
21 Yabancýya faiz verebilirsin, ama kardeþine faiz veremezsin. Bu sayede Tanrýn Aþem seni, onu miras edinmek üzere gelmekte olduðun topraðýn üstündeki her
türlü giriþiminde mübarek kýlacaktýr.
20
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[101. Vaatleri Tutmanýn Önemi]
Tanrýn Aþem’in Adýna bir vaatte bulunduðun zaman, onu ödemeyi geciktirme; zira [aksi takdirde]
Tanrýn Aþem onu senden mutlaka talep edecek ve günah iþlemiþ olacaksýn.
23 Ama eðer vaatte bulunmaktan kaçýnýrsan günah iþlemiþ olmazsýn.
24 Dudaklarýndan çýkaný muhafaza etmeli ve aðzýnla
dile getirdiðin baðýþýný Tanrýn Aþem Adýna vaat ettiðin
þekilde yapmalýsýn.
22

[102. Bað Ýþçisi]
Akranýnýn baðýna [iþçi olarak] geldiðinde, karnýný
doyurmak üzere canýnýn çektiði þekilde üzüm yiyebilirsin; ama [meyveleri kendi] kabýna koyamazsýn.
25

[103. Tarla Ýþçisi]
Akranýnýn, baþaklarý olgunlaþmýþ tarlasýna [iþçi olarak] geldiðinde, elinle tahýl taneleri toplayabilirsin.
Ancak akranýnýn olgun baþaklarýna [kendi ihtiyacýn
için] orak savurma.
26
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[104. Boþanma ve Tekrar Evlilik]

24
Bir adam bir kadýnla evlenip onunla birlikte olduðunda, olur ki [kadýn adamýn] gözünde beðeni bulmazsa [veya adam kadýnda] ahlaksýzlýk belirtisi bulursa ve [bunun üzerine adam, kadýn için] bir boþanma
belgesi yazýp [kadýnýn] eline vererek onu evinden gönderirse,
2 [kadýn da] onun evinden çýkýp baþka bir adamýn
[karýsý] olursa,
3 ama [bu] ikinci adam da [kadýndan] nefret eder ona
bir boþanma belgesi yazýp eline vererek onu evinden
gönderirse ya da kadýný kendine eþ olarak almýþ olan
ikinci adam ölürse –
4 [iþte böyle bir durumda, kadýn, ilk kocasý için] yasak hale gelmiþ olmasýndan ötürü, onu boþamýþ olan
ilk kocasý dönüp onu kendi karýsý olacak þekilde [tekrar] alamaz; zira bu, Tanrý’nýn Huzuru’nda iðrençtir
ve Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak vermekte olduðu
Ülke’nin üzerine günah getirmemelisin.
		

1

[105. Yeni Damat; Borç Teminatlarý]
5 Bir adam yeni bir kadýnla evlendiðinde orduya [katýl-

mak üzere] çýkmayacak ve [orduya] dair herhangi bir
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konuda görevlendirilmeyecektir. Bir yýl [boyunca] evi
için serbest olacak ve evlenmiþ olduðu karýsýný neþelendirecektir.
6 [Kiþi,] Bir deðirmen taþýnýn alt veya üst parçasýný
[borcuna] teminat olarak almamalýdýr; zira [böyle bir
durumda] candýr teminat olarak aldýðý.
[106. Adam Kaçýrma]
Bir adamýn, kardeþlerinden, Bene-Yisrael’den bir
kiþiyi kaçýrdýðý, onu [zorla] çalýþtýrýp sattýðý keþfedilirse, o hýrsýz ölecektir. Arandan kötülüðü yok etmelisin.
7

[107. Tsaraat]
Tsaraat lekesi konusunda dikkatli ol; son derece dikkatli davran ve [kurallarý] uygula. Levi-Koenler’in size,
onlara emrettiðim üzere talimat verecekleri her þeyi
yapmaya özen gösterin.
9 Tanrýn Aþem’in Mýsýr’dan çýktýðýnýzda yolda Miryam’a yapmýþ olduðu þeyi hatýrýnda tut.
8

[108. Borç Teminatlarý]
Akranýndan herhangi bir miktardaki bir alacaðý talep
ettiðinde, borç teminatýný almak için onun evine girme.
10
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Dýþarýda dur ve borç vermiþ olduðun kiþi teminatý
dýþarýya, sana çýkaracaktýr.
12 Eðer o fakir bir kiþiyse, onun teminatý ile yatma.
13 Teminatý gün batýþýyla birlikte mutlaka ona geri ver.
Giysisiyle yatacak ve seni mübarek kýlacaktýr. [Böyle
yaptýðýn takdirde] Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda liyakat
sahibi olacaksýn.
11

[109. Ýþçi Ücretlerini Vaktinde Ödemek]
Kardeþlerinden, ülkendeki Gerlerin’den veya þehirlerinde [oturanlardan biri olsun], fakir veya yoksul bir
ücretlinin ücretini esirgeme.
15 Ücretini gününde ver. Güneþ onun üzerinde batmasýn, zira fakirdir o ve canýný [ücreti] için ortaya
koymaktadýr. Tanrý’ya senden yakýnmasýn! [Bunu
yapmazsan] Günah iþlemiþ olursun.
14

[110. Yakýn Akrabalarýn Tanýklýðý]
Babalar oðullar nedeniyle öldürülmeyecek ve oðullar babalar nedeniyle öldürülmeyecek. Herkes kendi
günahý sonucu öldürülecektir.
16
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[111. Dullar ve Yetimler]
Ger [veya] yetimin yargýsýný saptýrma ve dulun giysisini borç teminatý olarak alma.
18 Mýsýr’da köle olduðunu ve Tanrýn Aþem’in seni oradan kurtardýðýný hatýrla. Sana bunu yapmaný [iþte] bu
dayanakla emrediyorum.
17

[112. Unutulan Demetler]
Tarlanda hasadýný toplayacaðýn zaman tarlada bir
demet unutursan, onu almak için geri dönme. [Bunlar] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktýr. Bu sayede Tanrýn Aþem seni elinin tüm iþlerinde mübarek kýlacaktýr.
19

[113. Arta Kalan Meyveler]
Zeytin aðaçlarýný [meyveleri düþürmek için] döveceðin zaman, ardýndan görkemi toplama. [Kalan meyveler] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktýr.
21 Baðýný bozacaðýn zaman, ardýndan az geliþmiþ üzüm
salkýmlarýný koparma. [Bunlar] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktýr.
22 Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu hatýrla. Sana bunu
yapmaný [iþte] bu dayanakla emrediyorum.
20
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[114. Kýrbaç Cezasý]

25
Ýnsanlar arasýnda tartýþma olduðunda, mahkemeye gelecekler; [yargýçlar] onlarý yargýlayacaklar,
haklýyý haklý, haksýzý da haksýz çýkaracaklardýr.
2 Eðer suçlu kýrbacý hak ediyorsa, yargýç onu eðecek ve
[görevli, onu] önünde, suçuna göre sayýyla kýrbaçlayacak.
3 Ona kýrk [kereden az] vuracaktýr. Ekleme yapmamalýdýr. Sakýn bunlara ek olarak ona þiddetli bir darbeyle vurmaya devam etmesin ki kardeþin gözlerinin
önünde utanýlacak duruma düþmesin.
4 Harman dövdüðü sýrada bir boðaya burunsalýk takma.
		

1

[115. Yibum]
Kardeþler birlikte yaþarlarken, onlardan biri ölürse
ve çocuðu yoksa ölenin karýsý dýþarýya [gidip] yabancý
bir erkeðin [karýsý] olmayacaktýr. Kayýnbiraderi onunla birlikte olacak ve [böylece] onunla evlenerek ona
karþý kayýnbiraderlik görevini yerine getirecektir.
6 Eðer [kadýn] doðurabiliyorsa, ölmüþ kardeþinin adýna
en büyük [kardeþ, onun] yerini alacak, böylece [ölenin] ismi Yisrael’den silinmeyecektir.
5
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Ancak eðer bu adam dul yengesi ile evlenmek istemezse, dul yengesi mahkemenin kapýsýna, ileri gelenlere çýkacak ve “Kayýnbiraderim, kardeþinin Yisrael’deki ismini devam ettirmeyi reddediyor. Bana karþý
kayýnbiraderlik görevini yerine getirmeye yanaþmýyor”
diyecektir.
8 Şehrinin ileri gelenleri [bu kayýnbiraderi] çaðýrýp
kendisine konuþmalýdýrlar. [Eðer adam kararýnda ýsrarlýysa] Ayakta durup “Onunla evlenmeyi arzu etmiyorum” demelidir.
9 [Bunun üzerine] Dul yengesi, ileri gelenlerin huzurunda ona yaklaþacak, ayakkabýsýný ayaðýnýn üstünden
çözüp çýkaracak ve onun önünde [yere] tükürecektir.
Sonra da beyanda bulunarak “Kardeþinin evini inþa
etmeyecek adama iþte böyle yapýlýr!” diyecek,
10 Yisrael’in içinde ismi “Ayakkabýsý çözülüp çýkarýlmýþ olanýn evi” [diye] çaðrýlacaktýr.
7

[116. Saldýrgan]
Ýnsanlar kavga ederken – bir adam ve kardeþi – birinin karýsý, kocasýný ona vuranýn elinden kurtarmak üzere yaklaþýr, elini uzatýp [adamýn] edep yerini yakalarsa,
12 [eðer adamýn hayatýný kurtarmak için tek yol buysa,
kadýnýn] elini kopar; gözün [ona] acýmasýn.
11

168

[117. Ölçü ve Aðýrlýklar]
Kesende farklý aðýrlýk taþlarýn – biri büyük biri küçük – olmamalýdýr.
14 [Benzer þekilde,] Evinde farklý ölçeklerin – biri büyük biri küçük – olmamalýdýr.
15 Tam ve hilesiz aðýrlýk taþýn olmalýdýr; tam ve hilesiz
ölçeðin olmalýdýr. Bu sayede Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu toprak üzerinde günlerin uzayacaktýr.
16 Zira Tanrý için iðrençtir bunlarý yapan herhangi biri
– hile yapan herkes.
13

[118. Amalek’in Yaptýðýný Hatýrda Tutmak]
Amalek’in Mýsýr’dan çýkýþýnýz sýrasýnda yolda sana
yaptýðýný hatýrla.
18 Yolda aniden karþýna çýkmýþ, sen bitkin ve yorgunken, sendeki arkanda kalan güçsüzleri öldürmüþ, Tanrý’dan korkmamýþtý.
19 [Bu yüzden] Tanrýn Aþem’in onu miras edinmen için
sana mülk olarak vermekte olduðu Ülke’de [yerleþtikten sonra,] Tanrýn Aþem sana çevredeki tüm düþmanlarýndan huzur verdiðinde, Amalek’in zikrini göklerin
altýndan sil! Unutma!
17
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Ki Tavo
[119. Bikurim]

26
Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak vermekte olduðu Ülke’ye gelerek onu miras alýp içinde yerleþtiðin
zaman,
2 [her yýl] topraðýn tüm meyvelerinin ilklerinden alacak ve Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülken’den getireceðin [bu meyveleri] sepete koyarak
Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði
yere gideceksin.
3 O günlerde [görevli] olacak olan Koen’e geleceksin
ve ona “Bugün Tanrýn Aþem’in [onuruna] teyit ediyorum ki Tanrý’nýn, bize vereceðine dair atalarýmýza
yemin etmiþ olduðu Ülke’ye gelmiþ bulunuyorum.”
4 Koen, sepeti elinden alacak ve onu Tanrýn Aþem’in
Mizbeahý’nýn önüne yerleþtirecek.
5 [O zaman] Bir beyanda bulunacak ve Tanrýn Aþem’in
Huzuru’nda [þöyle] diyeceksin: “Atam yoksul bir
Aramlý’ydý. Az sayýda kiþiyle Mýsýr’a indi ve orada bir
süre kaldý; orada büyük, güçlü ve kalabalýk bir ulus
haline geldi.
6 Mýsýrlýlar bize kötülük ettiler; bize eziyet ettiler ve
üzerimize aðýr iþler yüklediler.
		

1
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Atalarýmýzýn Tanrýsý Aþem’e haykýrdýk, Tanrý sesimizi duydu, [çektiðimiz] eziyeti, [harcadýðýmýz] emeði ve
[yaþadýðýmýz] baskýyý gördü.
8 Tanrý bizi Mýsýr’dan kuvvetli bir El’le ve uzanmýþ bir
Kol’la, büyük bir dehþet salarak, iþaretlerle ve harikalarla çýkardý
9 ve bizi bu yere getirdi; bize bu Ülke’yi verdi – süt ve
balýn aktýðý Ülke.
10 Ve þimdi; iþte Aþem, bana vermiþ olduðun topraðýn
meyvelerinin ilklerini getirdim.” [Bununla, sepeti]
Tanrýn Aþem’in Huzuru’na yerleþtireceksin ve Tanrýn
Aþem’in Huzuru’nda eðileceksin.
11 [Böylece,] Tanrýn Aþem’in sana ve ailene vermiþ olduðu tüm iyilikle neþeleneceksin – sen, Levi ve arandaki Ger.
7

[120. Maaser Beyaný]
Maaser yýlý [olan] üçüncü yýlda ürünlerinin tüm
maaserlerini ayýrmayý tamamladýðýn ve Levi’ye, Ger’e,
yetime ve dula [paylarýný] verdiðin, [onlar da] þehirlerinde yiyip doyduklarý zaman,
13 Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda [þöyle] diyeceksin:
“Kutsal [paylarý] evden tamamen kaldýrdým, ayrýca
bana vermiþ olduðun emrin bütününe uygun olarak
Levi’ye ve Ger’e, yetime ve dula verdim. Emirlerini ih12
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lal etmedim ve unutmadým.
14 “Ondan yaslý halimde yemedim, onu tame iken
tüketmedim ve onu ölü için kullanmadým. Tanrým
Aþem’in Sözü’nü dinledim, bana emretmiþ olduðunun
tümüne uygun þekilde yaptým.
15 “Kutsal ikametgâhýndan, göklerden aþaðýya bak;
Halkýn’ý, Yisrael’i ve atalarýmýza yemin etmiþ olduðun
þekilde bize vermiþ olduðun topraðý – süt ve balýn aktýðý Ülke’yi – mübarek kýl.”

[121. Mitsvalar Tamamlanýyor]
Bugün, Tanrýn Aþem sana bu hükümleri ve kanunlarý yerine getirmeni emrediyor. Onlarý tüm kalbinle
ve tüm canýnla gözetip uygulamalýsýn.
17 Bugün Aþem’i, senin Tanrýn olacaðý, O’nun yollarýnda yürüyüp hükümlerini, emirlerini ve kanunlarýný gözeterek Sözü’nü dinleyeceðin þekilde benzersiz addettin.
18 [Ayný þekilde] Bugün Tanrý da seni benzersiz addetti. [Buna göre,] Sana söylemiþ olduðu gibi, O’nun Özel
Hazinesi [niteliðindeki] Halký olacak, tüm emirlerini
gözeteceksin;
19 [O da] seni, övgü, þöhret ve görkem için, meydana
getirmiþ olduðu tüm uluslarýn üstünde yüce kýlacak ve
16
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[böylece,] konuþmuþ olduðu gibi, Tanrýn Aþem Adýna
Kutsal bir Halk olacaksýn.
[122. Yazýlý Kayalar]

27
Moþe ve Yisrael’in ileri gelenleri halka þöyle emretti: Size bugün emretmekte olduðum emrin tümünü
gözetmelisiniz.
2 Yarden’i, Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’ye [doðru] geçeceðiniz günde kendine büyük taþlar
dikip onlarý kireçle sýva.
3 [Karþý kýyýya] Geçmenle birlikte, [bu taþlarýn] üstüne bu Tora’nýn tüm sözlerini yazacaksýn. Bu sayede,
atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana söylemiþ olduðu üzere,
Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’ye – süt
ve balýn aktýðý Ülke’ye – geleceksin.
4 Yarden’i geçmenizle birlikte, haklarýnda size bugün
emir vermekte olduðum bu taþlarý Eval daðýnda dikin.
Onlarý kireçle sýva.
5 Orada Tanrýn Aþem Adýna bir mizbeah inþa et – taþlardan [oluþan] bir mizbeah – [ancak bu taþlarýn] üzerlerinde demir [herhangi bir aleti] sallamamalýsýn.
6 Tanrýn Aþem’in mizbeahýný bütün taþlarla inþa edecek ve üzerinde, Tanrýn Aþem Adýna Ola-korbanlarý
gerçekleþtireceksin.
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7 Orada Şelamim-korbanlarý kesip yiyeceksin ve Tanrýn

Aþem’in Huzuru’nda neþeleneceksin.
8 Bu taþlarýn üstüne bu Tora’nýn tüm sözlerini açýk ve
seçik [bir þekilde] yazmalýsýn.
[123. Tanrý’nýn Halký]
Moþe ve Levi-Koenler tüm Yisrael’e þöyle konuþtu:
Dikkat kesil ve dinle Yisrael! Bugün, Tanrýn Aþem’in
Halký haline gelmiþ bulunuyorsun.
10 [Bu nedenle] Tanrýn Aþem’in Sözü’nü dinlemeli ve
[O’nun] sana bugün emretmekte olduðum Emirleri’ni
ve Hükümleri’ni yerine getirmelisin.
9

[124. Berahalar ve Beddualar]
11 Moþe

o gün halka þöyle emretti:
12 Yarden’i geçtiðiniz zaman halký mübarek kýlmak
üzere Gerizim daðýnýn üstünde þu [kabileler] hazýr duracak: Şimon, Levi, Yeuda, Yisahar, Yosef ve Binyamin.
13 Şu [kabileler] de beddua için Eval daðýnda hazýr duracak: Reuven, Gad, Aþer, Zevulun, Dan ve Naftali.
14 [Sonra] Leviler konuþmaya baþlayýp Yisrael’in her
bireyine [hitaben] yüksek sesle [þöyle] diyecekler:
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[125. Ýlk Beddua]
“Tanrý’nýn nefret ettiði [bir þey olan,] usta elinden
çýkmýþ oyma ya da dökme [bir put] yapýp gizli [bir yere]
yerleþtiren kiþi lanetlidir.” Tüm halk cevap verecek ve
“Amen” diyecekler.
15

[126. Ýkinci Beddua]
“Babasýna veya annesine hakaret eden lanetlidir.”
Ve tüm halk “Amen” diyecek.
[127. Üçüncü Beddua]
16

“Akranýna ait sýnýrý öteye iten lanetlidir.” Ve tüm
halk “Amen” diyecek.
17

[128. Dördüncü Beddua]
“Görmeyeni yolda yanýltan lanetlidir.” Ve tüm halk
“Amen” diyecek.
18

[129. Beþinci ve Altýncý Beddualar]
“Ger, yetim ve dulun yargýsýný saptýran lanetlidir.”
Ve tüm halk “Amen” diyecek.
20 “Babasýnýn karýsýyla yatan lanetlidir; zira babasýnýn
19
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örtüsünü açmýþtýr.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
[130. Yedinci Beddua]
“Herhangi bir hayvanla yatan lanetlidir.” Ve tüm
halk “Amen” diyecek.
21

[131. Sekizinci Beddua]
“[Sadece] Babasýnýn kýzý veya [sadece] annesinin
kýzý [ise bile,] kýz kardeþiyle yatan lanetlidir.” Ve tüm
halk “Amen” diyecek.
22

[132. Dokuzuncu Beddua]
“Kayýnvalidesiyle yatan lanetlidir.” Ve tüm halk
“Amen” diyecek.
23

[133. Onuncu Beddua]
“Akranýný gizlice öldüren lanetlidir.” Ve tüm halk
“Amen” diyecek.
24
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[134. On Birinci Beddua]
“Masum birinin öldürülmesini saðlamak için rüþvet
alan lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
25

[135. On Ýkinci Beddua]
“Bu Tora’nýn sözlerini, uygulamak üzere el üstünde
tutmayan lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
26

[136. Ýtaatin Ödülleri]
Tanrýn Aþem’in Sözü’nü mutlak bir þekilde dinler,
[O’nun] sana bugün emretmekte olduðum tüm Emirleri’ni titizlikle yerine getirirsen, Tanrýn Aþem seni
yeryüzünün tüm uluslarýnýn üzerinde yüce bir konuma
getirecek;
2 þu berahalarýn tümü sana gelecek ve seni yakalayacak; [yeter] ki Tanrýn Aþem’in Sözü’nü dinle.
3 Şehirde mübarek olacaksýn ve kýrda mübarek olacaksýn.
4 Rahminin meyveleri, topraðýnýn meyveleri, hayvanlarýnýn meyveleri, sýðýrýnýn yavrularý ve davarýnýn seçkinleri bereketli olacak.
5 Sepetin ve hamur teknen bereketli olacak.
6 Geldiðinde mübarek olacaksýn ve çýktýðýnda müba1
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rek olacaksýn.
7 Tanrý, sana karþý kalkan düþmanlarýnýn [senin]
önünde bozguna uðramasýný saðlayacak. [Düþmanlarýn] Sana karþý tek koldan ilerleyecekler, ama önünden yedi yönde kaçacaklar.
8 Tanrý, bereketi [senin] yanýna atayacak – ambarlarýnda ve tüm giriþimlerinde [bereket göreceksin] –
ve Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu ülkede seni
mübarek kýlacak.
9 Tanrý, sana yemin etmiþ olduðu þekilde, seni Kendi Kutsal Halký olarak atayacak – [yeter] ki Tanrýn
Aþem’in emirlerini gözet ve O’nun yollarýnda yürü.
10 Yeryüzünün tüm halklarý Tanrý’nýn Ýsmi’nin senin
üzerinde anýldýðýný görecekler ve sana saygý duyacaklar.
11 Tanrý’nýn sana vereceðine dair atalarýna yemin etmiþ olduðu topraðýn üzerinde, Tanrý seni, iyiliðin için,
hem rahminin meyvelerinde hem hayvanlarýnýn meyvelerinde hem de topraðýnýn meyvelerinde avantajlý
kýlacak.
12 Tanrý, sana ülkenin yaðýþýný vaktinde vermek ve seni
elinin tüm iþlerinde mübarek kýlmak üzere, senin için
iyi hazinesini, gökleri açacak. Çok sayýda ulusa borç
vereceksin, ama sen borç al[mak zorunda kal]mayacaksýn.
13 Tanrý seni baþ konumuna getirecek – ve kuyruk
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deðil. Yalnýzca üstte olacaksýn ve altta olmayacaksýn
– [yeter] ki Tanrýn Aþem’in bugün sana gözetmeni ve
uygulamaný emretmekte olduðum emirlerine itaat et
14 ve sana bugün emretmekte olduðum sözlerin herhangi birinden saða veya sola sapýp baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan giderek onlara ibadet etme.
[137. Ýtaatsizliðin Getireceði Lanetler]
15 Olur da, Tanrýn Aþem’in Sözü’nü dinlemeyip O’nun,

sana bugün emretmekte olduðum tüm Emirleri’ni ve
Hükümleri’ni titizlikle yerine getirmezsen, þu beddualarýn hepsi üzerine gelip seni yakalayacaktýr:
16 Şehirde lanetli olacaksýn ve kýrda lanetli olacaksýn.
17 Sepetin ve hamur teknen lanetli olacak.
18 Rahminin meyveleri, topraðýnýn meyveleri, sýðýrýnýn
yavrularý ve davarýnýn seçkinleri lanetli olacak.
19 Geldiðinde lanetli olacaksýn ve çýktýðýnda lanetli
olacaksýn.
20 Eylemlerinin kötülüðü – beni[m öðretilerimi] terk
etmiþ olman – yüzünden, Tanrý, sen hýzla imha olup
yitene kadar, yerine getireceðin tüm giriþimlerinde, talih-sizliði, paniði, hüsraný, sana karþý salýverecek.
21 Tanrý salgýn hastalýðý sana yapýþtýracak – ta ki seni,
miras edinmek üzere gelmekte olduðun topraðýn üzerinden tüketene kadar.
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Tanrý seni, veremle, hummayla, ateþli hummayla,
[bedensel] kavrukluk ve kurulukla, [bitki örtüsünün]
kavrulmasý ve solmasýyla vuracak ve [bu felaketler]
seni, [sen] yok olana kadar kovalayacak.
23 Baþýnýn üstündeki gökyüzün bakýr, altýndaki toprak
da demir [gibi] olacak. 24 Tanrý, ülkenin yaðýþýný toz
ve toprak haline sokacak; [bu yaðýþ, sen] imha olana
kadar gökyüzünden [senin] üstüne yaðacak.
25 Tanrý senin düþmanlarýnýn önünde bozguna uðramaný saðlayacak. Ona karþý tek koldan ilerleyeceksin,
ama onun önünden yedi koldan kaçacaksýn. Yeryüzünün tüm devletleri için, dehþet verici bir örnek haline
geleceksin.
26 Leþin gökyüzünün tüm kuþlarýna ve yeryüzünün
hayvanlarýna yem olacak ve [onlarý, kovalamak üzere]
korkutan olmayacak.
27 Tanrý seni Mýsýr çýbanýyla, basurla, irinli ve kuru
çýbanlarla vuracak, þifa bulamayacaksýn.
28 Tanrý seni delilikle, körlükle ve sersemlikle vuracak.
29 Kör birinin karanlýkta el yordamýyla yolunu aramasý
gibi sen öðle vaktinde el yordamýyla yolunu arayacaksýn, ama [tuttuðun] yollarý baþarýya ulaþtýramayacaksýn. [Aksine,] Tüm günler boyunca yalnýzca sömürülüp soyulacaksýn ve [seni bu durumdan] kurtaran
olmayacak.
30 Bir kadýnla evlilik baðý kuracaksýn, ama onunla baþ22
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ka bir erkek yatacak; ev inþa edeceksin, ama onda oturamayacaksýn; bað dikeceksin, ama onu kutsiyetinden
kurtaramayacaksýn.
31 Boðan gözünün önünde boðazlanacak, ama ondan
yiyemeyeceksin; eþeðin, önünden gasp edilecek ve
sana dönmeyecek; davarýn düþmanlarýna teslim edilecek ve seni [bu durumdan] kurtaran olmayacak.
32 Oðullarýn ve kýzlarýn baþka halka verilecek ve gözlerin görecek, gün boyunca onlar için hasret çekecek
ama elinin gücü [bunu engellemeye] yetmeyecek.
33 Topraðýnýn meyvelerini ve tüm çabalarýný[n ürünlerini], tanýmadýðýn bir halk yiyecek ve [sen] tüm günler
boyunca yalnýzca sömürülüp ezileceksin.
34 Gözlerinle göreceðin manzaradan deliye döneceksin.
35 Tanrý seni, dizlerinde ve bacaklarýnda [çýkacak] kötücül bir çýbanla vuracak ve þifa bulamayýp ayaðýndan
baþýna kadar [çýbanla kaplanacaksýn].
36 Tanrý [bu halinle] seni ve baþýna atayacaðýn kralýný,
ne senin tanýdýðýn ne de atalarýnýn [tanýdýðý] bir ulusa götürecek ve orada baþkalarýnýn ilahlarýna hizmet
edeceksin – ahþap ve taþ.
37 Tanrý’nýn seni güdeceði tüm halklarýn içinde bir
hayret, misal ve ibret [konusu] haline geleceksin.
38 Tarlaya bol [miktarda] tohum ekeceksin, ama az
[ürün] toplayacaksýn, zira onu çekirgeler tüketecek.
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Baðlar dikip emek vereceksin; ama þarap içemeyecek, [hatta üzümü bile] toplayamayacaksýn, zira onu
kurtçuklar yiyecek.
40 Tüm bölgelerinde zeytinler olacak, ama yaðý süremeyeceksin [bile], zira zeytinlerin [aðaçtan] dökülüp
gidecek.
41 Oðullar ve kýzlar getireceksin dünyaya; ama senin
olmayacaklar, çünkü tutsaklýða gidecekler.
42 Tüm aðaçlarýný ve topraðýnýn meyvelerini cýrcýr böceði fakirleþtirecek.
43 Arandaki yabancý senin üzerinde gittikçe yükselecek ve sen gittikçe alçalacaksýn.
44 O sana borç verecek, ama sen ona borç vermeyeceksin. O baþ olacak ve sen kuyruk olacaksýn.
45 Tüm bu lanetler senin üzerine gelecek ve [sen]
imha olana kadar seni takip edip yakalayacak – [hepsi,] Tanrý’nýn Sözü’nü dinlemediðin, sana emretmiþ
olduðu Emirleri’ni ve Hükümleri’ni gözetmediðin için!
46 [Bu lanetler] Hem sende hem de ebediyen soyunda
birer iþaret ve kanýt teþ-kil edecek.
47 Her þeyin bol [olduðu bir ortamda] Tanrýn Aþem’e
mutlulukla ve kalpten bir neþeyle hizmet etmediðin
için,
48 Tanrý’nýn, açlýk, susuzluk, çýplaklýk ve her þeyden
yoksunluk [ortamýnda] sana karþý salývereceði düþmanlarýna hizmet edeceksin. [Bu düþmanlarýn her
39
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biri,] Boynuna demir bir boyunduruk geçirecek – ta ki
seni imha ediþine kadar.
49 Tanrý uzaktan, yeryüzünün ucundan, bir ulusu bir
kartalýn [hýzla] süzülmesi gibi senin üzerine taþýyacak.
Dilini anlamadýðýn bir ulus [olacak bu] –
50 ihtiyara saygý göstermeyen, gence acýmayan küstah
bir ulus.
51 [Bu ulus] Sen imha olana kadar, hayvanýnýn meyvesini ve topraðýnýn meyvesini yiyecek; seni yok edene kadar sana ne tahýl, þýra ve yað býrakacak ne de
sýðýrýnýn yavrularýný ve davarýnýn seçkinlerini.
52 Ülkenin tümünde [o çok] güvendiðin yüksek ve
güçlendirilmiþ surlarýn düþene kadar sana tüm þehirlerinde kuþatma uygulayacak. Tanrýn Aþem’in sana vermiþ olduðu ülkenin tümünde sana tüm þehirlerinde
kuþatma uygulayacak.
53 Kuþatma ve düþmanýnýn sana uygulayacaðý baský
nedeniyle, rahminin meyvesini, Tanrýn Aþem’in sana
vermiþ olduðu oðullarýnýn ve kýzlarýnýn etini yiyeceksin.
54 Sendeki nazik ve çok titiz adam [bile,] kardeþine,
koynuna aldýðý karýsýna ve geriye býraktýðý diðer çocuklarýna karþý bencilleþecek,
55 tüm þehirlerindeki kuþatma ve düþmanýnýn sana uygulayacaðý baský nedeniyle, yiyeceði çocuklarýnýn etinden onlardan birine [bile] vermeyip, ona hiçbir þey bý183

rakmayacak.
56 Sendeki, hassasiyet ve titizlikten [dolayý] ayaðýnýn
tabanýný doðrudan topraðýn üzerine koymayý denemiþ
dahi olmayan o en nazlý ve titiz [kadýn bile,] koynuna
girdiði kocasýna, oðluna ve kýzýna karþý bencilleþecek –
57 ve bacaklarýnýn arasýndan çýkan döleþine ve doðuracaðý çocuklarýna karþý! – çünkü þehirlerindeki kuþatma ve düþmanýnýn sana uygulayacaðý baský nedeniyle,
her þeyden yoksun bir halde gizlice onlarý yiyecek.
58 Eðer bu Tora’nýn bu kitapta yazýlý olan tüm sözlerini,
bu Saygýn ve Heybetli Ýsim’e – Tanrýn Aþem’e – korku
duymak üzere gözetip uygulamazsan,
59 Tanrý sana yönelik darbeleri ve soyuna yönelik darbeleri tahayyül sýnýrýnýn ötesine taþýyacak. [Bunlar,]
Muazzam ve esaslý darbeler, habis ve esaslý hastalýklar
[þeklinde tezahür edecek].
60 Mýsýr’daki o karþýlarýnda dehþete düþmüþ olduðun
tüm hastalýklarý sende [belirecek þekilde] geri getirecek ve [bu hastalýklar] sana yapýþacak.
61 Bu Tora kitabýnda yazýlý olmayan her türlü hastalýðý
ve her türlü darbeyi de, sen imha olana kadar Tanrý
senin üzerine musallat edecek.
62 Gökyüzünün yýldýzlarý kadar olacak iken az sayýda
insan kalacaksýnýz – [hepsi,] Tanrýn Aþem’in Sözü’nü
dinlemediðin için!
63 Tanrý size iyilik yaparken ve sizi çoðaltýrken sizin
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için nasýl sevinç duyduysa, Tanrý ayný þekilde, [düþmanlarýnýzý da] sizi yok ederken ve sizi imha ederken
sizinle ilgili sevindirecek ve miras edinmek üzere gelmekte olduðun topraðýn üzerinden sökülüp atýlacaksýnýz.
64 Tanrý seni, yeryüzünün bir ucundan yeryüzünün
diðer ucuna kadar tüm halklarýn içine saçacak ve orada baþkalarýnýn, ne senin tanýdýðýn ne de atalarýnýn
[tanýdýðý] ilahlarýna hizmet edeceksin – ahþap ve taþ.
65 O uluslarýn içinde de sükûn bulmayacaksýn ve
ayaðýnýn tabaný rahat görmeyecek. Tanrý sana orada
ürkek bir kalp, hasret ve ýstýrap verecek.
66 Hayatýn hep þüphede olacak. Gece-gündüz korku
duyacaksýn ve yaþamýna güven duyamayacaksýn.
67 Kalbinde duyacaðýn korku ve gözlerinle göreceðin
[berbat] manzara yüzünden, sabah vaktinde “Keþke
akþam olsa” diyeceksin ve akþam vaktinde “Keþke sabah olsa” diyeceksin.
68 Tanrý seni gemilerle Mýsýr’a geri götürecek – [hakkýnda] sana “onu bir daha görmeyeceksin” dediðim o
yolla! Orada kendinizi düþmanlarýnýza köleler ve cariyeler olarak satýþa çýkaracaksýnýz – ama alan olmayacak.
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[138. Antlaþma]
Tanrý’nýn, Moþe’ye, Bene-Yisrael ile – onlarla Horev’de yapmýþ olduðu antlaþmanýn haricinde – Moav
Ülkesi’nde yapmasýný emrettiði antlaþmanýn sözleri
bunlardýr.
69

[139. Moþe’nin Son Nutku]

29
Moþe tüm Yisrael’e seslendi ve onlara [þöyle]
dedi: Tanrý’nýn Mýsýr’da gözlerinizin önünde Paro’ya,
tüm kullarýna ve tüm ülkesine yapmýþ olduðu her þeyi
gördünüz –
2 gözlerinin gördüðü büyük meydan okumalarý, o büyük iþaretleri ve harikalarý.
3 Ancak Tanrý bu güne kadar size kavrayacak bir kalp,
görecek gözler ve dinleyecek kulaklar vermiþ deðildi.
4 [Tanrý size þöyle diyor:] “Sizi kýrk yýl boyunca çölde
yürüttüm. Üzerinizdeki giysileriniz yýpranmadý, ayakkabýn da ayaðýnýn üstünden yýpranmadý.
5 Benim Tanrýnýz Aþem olduðumu kavramanýz amacýyla, ekmek yemediniz, þarap ve [baþka bir] sert içki
içmediniz.”
6 Bu yere geldiniz, Heþbon kralý Sihon ve Baþan kralý
Og savaþ için karþýmýza çýktý[lar] ve onlarý maðlup et		
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tik.
7 Ülkelerini ele geçirdik ve onu Reuven, Gad [kabilelerine] ve yarý-Menaþe kabilesine mülk olarak verdik.
8 Bu antlaþmanýn sözlerini gözetin ve onlarý uygulayýn.
Bu sayede, yapacaðýnýz her þeyde akýllýca davranmýþ
olacaksýnýz.
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Nitsavim
[140. Antlaþma Yenileniyor]

29
Bugün siz – hepiniz – Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda hazýr duruyorsunuz: Kabile baþkanlarýnýz, ileri
gelenleriniz ve polisleriniz – her Yisrael erkeði;
10 çocuklarýnýz, eþleriniz ve kampýnýn içindeki Ger,
odun kesenlerinden su çekenlerine kadar [herkes].
11 [Bu eksiksiz mevcudiyetin amacý,] Tanrýn Aþem’in
seninle bugün kesinleþtirmekte olduðu, Tanrýn Aþem’in
antlaþmasýna ve beddualý yeminine dâhil olmandýr.
12 Böylece [Aþem] seni bugün Kendi Halký olarak atayacak ve O senin Tanrýn olacak – týpký sana söylediði
ve týpký atalarýna, Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a
yemin etmiþ olduðu gibi.
13 Bu antlaþmayý ve bu beddualý yemini yalnýzca sizinle kesinleþtiriyor deðilim.
14 Hem bugün burada bizimle olup Tanrý’nýn Huzuru’nda duranlarla hem de bugün burada bizimle olmayanlarla [yapýlmaktadýr bu antlaþma ve beddua].
15 [Bunlar gerekli;] Çünkü Mýsýr Ülkesi’nde oturmuþ
olduðumuzu ve karþýlaþtýðýnýz [diðer] uluslarýn aralarýndan geçtiðimizi biliyorsunuz.
16 [Tüm bu uluslarýn] Ýðrenç ve tiksinti uyandýrýcý
		

9

188

[putlarýný] gördünüz – ahþap ve taþ; yanlarýndaki gümüþ ve altýn.
17 [Bu nedenle,] Belki aranýzda bugün kalbi, gidip o
uluslarýn ilahlarýna tapýnmak üzere Tanrýmýz Aþem’in
yanýndan [baþka yöne] yönelen bir erkek veya kadýn,
aile veya kabile vardýr, belki aranýzda mazý ve pelin
üreten bir kök vardýr da,
18 bu bedduanýn sözlerini duyduðunda, kanmýþý susamýþa katmak üzere, içinden avunarak “Canýmýn
çektiði þekilde hareket etsem bile selamette olacaðým”
diyordur [diye þunu açýkça söylüyorum:]
19 Tanrý onu affetmeye yanaþmayacaktýr [bile]! Aksine, böyle bir durumda, Tanrý’nýn öfkesi ve ödünsüzlüðü o kiþiye karþý tütecek, bu kitapta yazýlý olan
bedduanýn tümü onun üstüne çökecek ve Tanrý onun
ismini göklerin altýndan silecektir.
20 Tanrý onu, bu Tora kitabýnda yazýlý olan antlaþmanýn
tüm beddualarýna uygun olarak, onun kötülüðüne olacak þekilde, tüm Yisrael kabilelerinden ayýracaktýr.
21 Sonraki bir nesil diyecek, [yani] ardýnýzdan gelecek
çocuklarýnýz – ve uzak bir diyardan gelecek yabancý –
zira o ülkenin felaketlerini ve Tanrý’nýn ona musallat
ettiði hastalýklarý görecekler:
22 Kükürt ve tuz [ülkenin] topraðýnýn tümünü yakmýþ,
[toprak,] ekilemeyecek ve yeþertmeyecek, üzerinde
hiç ot yetiþmeyecek [halde; týpký] Tanrý’nýn öfkesi ve
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hiddeti ile tersyüz etmiþ olduðu Sedom, Amora, Adma
ve Tsevoyim’in altüst oluþu gibi!
23 [Bu görüntü karþýsýnda] Tüm uluslar “Tanrý ne diye
bu ülkeye böyle yaptý? Bu büyük gazap nedir?!” diyecekler.
24 Ve [cevaben] diyecekler: “Atalarýnýn Tanrýsý
Aþem’in onlarý Mýsýr Ülkesi’nden çýkardýðýnda kendileriyle kesinleþtirdiði antlaþmasýný terk ettikleri için
[oldu tüm bunlar].
25 Gittiler ve baþkalarýnýn ilahlarýna taparak onlara
eðildiler – hiç bilmedikleri ve [Tanrý’nýn] onlara pay
etmediði ilahlara.
26 Tanrý’nýn öfkesi o ülkeye karþý [iþte bu nedenle]
alevlendi ve [Tanrý] bu kitapta yazýlý olan tüm laneti
onun üstüne getirdi.
27 Tanrý onlarý topraklarýnýn üzerinden öfke, gazap ve
büyük bir hiddetle sürerek onlarý, bugün gibi, baþka
bir bölgeye savurdu.”
28 Gizli þeyler Tanrýmýz Aþem’indir; ancak bariz olanlar, bu Tora’nýn tüm sözlerini uygulamak üzere ebediyen bizim ve çocuklarýmýzýndýr!
[141. Teþuva ve Geri Dönüþ]

30
		

1 Ve tüm bunlar – önüne yerleþtirmiþ olduðum be-
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raha ve lanet – baþýna geleceði zaman, Tanrýn Aþem’in
seni sürmüþ olduðu tüm uluslarýn içindeyken kalbinde
derinlemesine düþünecek
2 ve Tanrýn Aþem’e [ulaþana] kadar geri dönerek, sana
bugün emrettiklerimin tümü doðrultusunda Sözü’nü
dinleyeceksin – hem sen hem çocuklarýn – tüm kalbinle ve tüm canýnla.
3 [O zaman] Tanrý tutsak[ durumunda olan]larýný geri
getirecek ve sana merhamet edecek. Dönüp seni, Tanrýn Aþem’in seni saçmýþ olduðu tüm halklardan toplayacak.
4 Sürgünlerin göklerin ucunda [bile] olsa oradan toplayacak seni Tanrýn Aþem ve oradan alacak seni.
5 Tanrýn Aþem seni atalarýnýn miras almýþ olduðu Ülke’ye getirecek ve orayý miras alacaksýn. [Tanrý] Sana
iyilik edecek ve çoðaltacak – atalarýndan [bile fazla].
6 Tanrýn Aþem’i tüm kalbinle ve tüm canýnla sevebilmen için, Tanrýn Aþem, kalbini ve soyunun kalbini engellerden arýndýracak; bu sayede yaþayacaksýn.
7 Tanrýn Aþem tüm bu beddualarý, sana zulmetmiþ olan
düþmanlarýna ve senden nefret edenlere yöneltecek.
8 Ama sen teþuva yapacaðýn, Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyeceðin ve O’nun, sana bugün emretmekte olduðum
tüm Emirleri’ni yerine getireceðin için,
9 Tanrýn Aþem seni, iyiliðin için, elinin tüm iþlerinde,
rahminin meyvelerinde, hayvanlarýnýn meyvelerin191

de ve topraðýnýn meyvelerinde avantajlý kýlacak; zira
Tanrý, týpký atalarýn için sevinç duymuþ olduðu gibi,
senin için de tekrar iyi yönde sevinç duyacak,
10 çünkü Tanrýn Aþem’in Sözü’nü, O’nun bu Tora kitabýnda yazýlý olan Emirleri’ni ve Hükümleri’ni gözetmek üzere dinleyeceksin – çünkü Tanrýn Aþem’e tüm
kalbinle ve tüm canýnla döneceksin!
[142. Tora Eriþilmez Deðildir]
[Bil] Ki, sana bugün vermekte olduðum emir senin
için eriþilmez deðildir; uzakta da deðildir o.
12 Göklerde deðildir ki ‘Kim bizim için göklere çýkýp
onu bize getirecek ve öðretecek ki onu uygulayabilelim’ diyesin.
13 Ve denizin ötesinde deðildir ki “Kim bizim için denizin ötesine geçip, onu bize getirecek ve öðretecek ki
onu uygulayabilelim” diyesin.
14 Aksine, konu sana çok yakýndýr – aðzýnda ve kalbindedir – yapman için.
11

[143. Özgür Seçim Hakký]
15 Gör! Bugün önüne yaþamý ve iyiyi, ölümü ve kötüyü

yerleþtirdim.
16 [Şöyle] Ki, sana bugün, Tanrýn Aþem’i sevmeni,
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[böylece] O’nun Yollarý’nda yürümeni ve Emirleri’ni,
Hükümleri’ni ve Kanunlarý’ný gözetmeni emretmekteyim ve [bunu yaparsan,] yaþayacaksýn, çoðalacaksýn
ve Tanrýn Aþem seni, miras almak üzere gelmekte olduðun Ülke’de mübarek kýlacak.
17 Ama kalbini [baþka yöne] çevirir ve dinlemezsen,
[doðru yoldan] uzaklaþarak baþkalarýnýn ilahlarýna
eðilip onlara taparsan,
18 size bugün [açýkça] söylüyorum ki þüphesiz yok olacaksýnýz, onu miras almak için Yarden’i geçmek üzere
olduðun topraðýn üzerindeki günleriniz uzun olmayacak.
19 Gökleri ve yeryüzünü bugün size karþý þahit gösteriyorum: Yaþamý ve ölümü koydum önüne – berahayý ve
laneti. Ve [sen,] yaþayabilmen için – hem sen hem de
soyun – yaþamý seç!
20 Tanrýn Aþem’i sevmeli, Sözü’nü dinlemeli ve O’na
yapýþmalýsýn; zira Tanrý’nýn, atalarýna, Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a, kendilerine vereceðine dair yemin etmiþ olduðu topraðýn üzerinde yaþamak üzere,
yaþamýn ve günlerinin uzunluðu O’dur.
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Vayeleh
[144. Yeni Lidere Hazýrlýk]

31
Moþe gitti ve þu sözleri tüm Yisrael’e söyledi.
2 Onlara [þöyle] dedi: “Ben bugün [tam] 120 yaþýndayým. [Artýk sizin önünüzde] Çýkýp gelemeyeceðim
ve Tanrý bana ‘Bu Yarden’i geçmeyeceksin’ dedi.
3 “Tanrýn Aþem – O’dur önüne geçecek olan. Bu uluslarý senin önünden o imha edecek ve [sen] onlarý[n
ülkelerini bu sayede] miras alacaksýn. Yeoþua – Tanrý’nýn söylemiþ olduðu gibi, önüne geçecek olan odur.
4 “Tanrý onlara, imha etmiþ olduðu Emori krallarý
Sihon’la Og’a ve ülkelerine yapmýþ olduðu gibi yapacak
5 ve Tanrý onlarý önünüze teslim edecek. Onlara, size
emretmiþ olduðum emrin tümüne uygun olarak [gerekeni] yapacaksýnýz.
6 “Güçlü ve cesur olun! Korkmayýn ve onlarýn önünde kýrýlmayýn. Çünkü Tanrýn Aþem – O’dur seninle
giden. Seni býrakmayacak ve seni terk etmeyecektir.”
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[145. Yeoþua; Tora]
7

Moþe Yeoþua’yý çaðýrdý ve ona tüm Yisrael’in göz194

leri önünde “Güçlü ve cesur ol” dedi, “çünkü onlara
vereceðine dair atalarýna yemin etmiþ olduðu ülkeye
bu halkla birlikte sen gireceksin ve onlara [Ülke’deki]
mülklerini sen vereceksin.
8 Ve Tanrý – O’dur önünde giden. O seninle olacak,
seni býrakmayacak ve seni terk etmeyecektir. Korkma
ve [cesaretin] kýrýlma[sýn].”
9 Moþe bu Tora’yý yazdý ve onu Levi-oðullarý [olan ve]
Tanrý’nýn Antlaþma Sandýðý’ný taþýyan Koenler’e ve
Yisrael’in tüm ileri gelenlerine teslim etti.
10 Moþe onlara þöyle emretti: “[Her] Yedi yýlýn bitiminde, Şemita yýlý vaktinde, Sukot bayramýnda
11 tüm Yisrael [Tanrý’nýn] seçeceði yerde Tanrýn
Aþem’in Huzuru’nda görünmek üzere geldiði zaman,
bu Tora’[dan bazý kýsýmlarý] tüm Yisrael’in karþýsýnda,
duyacaklarý þekilde oku.
12 [Bu amaçla] Halký – erkekleri, kadýnlarý, çocuklarý
ve þehirlerindeki Gerler’i – bir araya topla. Bu sayede
dinleyecekler, öðrenecekler ve Tanrýnýz Aþem’e yönelik huþu hissederek, bu Tora’nýn tüm sözlerini titizlikle
yerine getirecekler.
13 Bilmeyen çocuklarý da dinleyecekler ve onu miras
almak için Yarden’i o yönde geçmek üzere olduðunuz topraðýn üzerinde yaþadýðýnýz tüm günler boyunca
Tanrýnýz Aþem’den çekinmeyi öðrenecekler.”
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[146. Son Hazýrlýklar]
Tanrý, Moþe’ye “Ýþte, günlerin ölüme yaklaþtý” dedi.
“Yeoþua’yý çaðýr, [ikiniz] Buluþma Çadýrý’nda hazýr
bekleyin ve ona talimat vereyim.”
Moþe – ve Yeoþua – gitti ve [birlikte] Buluþma Çadýrý’nda hazýr durdular.
15 Tanrý Çadýr’da, bulut sütununda göründü ve bulut
sütunu Çadýr’ýn giriþi yakýnýnda durdu.
16 Tanrý, Moþe’ye “Ýþte sen, atalarýnla yatmak üzeresin” dedi. “Ama bu halk kalkýp, oraya – içine girmek
üzere olduðu Ülke’deki yabancýlarýn ilahlarýnýn ardýndan yoldan çýkacak ve Beni terk ederek, onunla yapmýþ olduðum Antlaþmam’ý ihlal edecek.
17 O gün ona karþý öfkem alevlenecek; onlarý terk
edeceðim ve Yüzüm’ü onlardan gizleyeceðim. [Düþmanlarýna kolay] Av olacak; çok sayýda kötülükler ve
sýkýntýlar onu bulacak.
“O gün ‘Tüm bu kötülükler, Tanrým aramda olmadýðý
için beni bulmuþ deðil mi?’ diyecek.
18 Ama o gün Ben, yapmýþ olduðu tüm kötülük nedeniyle – zira baþkalarýnýn ilahlarýna yöneldi – Yüzüm’ü
tamamen gizleyeceðim.
19 “Şimdi; kendinize þu þarkýyý yazýn. Onu Bene-Yisrael’e öðret [ve] aðýzlarýný ona alýþtýr. Bu sayede bu þarký
Bene-Yisrael’e karþý Benim þahidim olacaktýr.
14

196

“[Bu þahitliðe ihtiyaç var,] Çünkü onu, atalarýna
yemin etmiþ olduðum, süt ve balýn aktýðý topraða getireceðim [zaman, o] yiyecek, doyacak ve lüks içinde
yaþayacak, [sonra da] baþkalarýnýn ilahlarýna yönelerek onlara tapacak, [böylece] Beni horlayarak [ayný
zamanda] Antlaþmam’ý ihlal edecek.
21 Ve [iþte, bunun sonucunda] çok sayýda kötülük ve
sýkýntýlar onu bulacaðý zaman bu þarký ona karþý þahit
olarak tanýklýk edecek; zira [bu þarký] onun soyu tarafýndan hiçbir zaman unutulmayacak.
“[Onun bu duruma düþeceði belli,] Çünkü onun
doðasýný, bugün, [yani] onu henüz [hakkýnda] yemin
etmiþ olduðum Ülke’ye getirmemiþken [bile] yaptýklarýný biliyorum.”
22 Moþe bu þarkýyý o gün yazdý ve onu Bene-Yisrael’e
öðretti.
23 [Tanrý] Yeoþua’ya [da] emrederek “Güçlü ve cesur ol” dedi, “çünkü Bene-Yisrael’i, onlara [vereceðime] yemin etmiþ olduðum Ülke’ye sen getireceksin; ve
Ben, seninle olacaðým.”
24 Moþe bu Tora’nýn sözlerini en sonuna kadar kitaba
yazmayý tamamladýðýnda, 25 Moþe, Tanrý’nýn Antlaþma Sandýðý’ný taþýyan Leviler’e þöyle emretti:
26 “Bu Tora kitabýný alýp Tanrýnýz Aþem’in Antlaþma
Sandýðý’nýn yan tarafýna yerleþtirin. Orada senin için
þahit olacaktýr;
20
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zira isyankârlýðýný ve boyun eðmezliðini biliyorum.
Ýþte, bugün henüz ben sizinle birlikte hayatta iken bile
Tanrý’ya karþý isyankâr oldunuz; hele ölümümden sonra [neler yapmazsýnýz]!
28 “Tüm kabile ileri gelenlerinizi ve polislerinizi bana
toplayýn. Bu sözleri onlarýn kulaklarýna söyleyecek ve
göklerle yeryüzünü onlara karþý þahit göstereceðim.
29 Çünkü biliyorum ki ölümümden sonra iyice yozlaþacak, size emretmiþ olduðum yoldan sapacaksýnýz. [Bu
yüzden] Günlerin sonunda baþýnýza kötülük gelecek,
zira Tanrý’nýn Gözü’nde kötü olaný yapýp, ellerinizin
iþiyle O’nu öfkelendireceksiniz.”
30 [Böylece] Moþe, þu þarkýnýn sözlerini tüm Yisrael
Cemaati’nin duyacaðý þekilde, sonuna kadar söyledi:
27
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Aazinu
[147. Moþe’nin Şarkýsý]

32
Kulak verin ey gökler – konuþacaðým!
Ve duysun yeryüzü aðzýmýn sözlerini!
2 Yaðmur gibi damlasýn öðretim,
Çiy gibi aksýn deyiþim;
Yeþilliðin üstünde fýrtýna gibi,
Ve çimin üstünde yaðmur damlalarý gibi.
3 Aþem’in Ýsmi’yle seslendiðimde
Teslim edin Tanrýmýz’ýn Büyüklüðü’nü.
4 Kaya! Eylemi mükemmeldir,
Zira tüm yollarý adalettir.
Güven Tanrýsý; haksýzlýk yok!
Dürüst ve doðrudur O.
5 Yýkým O’nun deðil; çocuklarýnýn kusurudur.
Çarpýk ve tutarsýz nesil!
6 Aþem’e mi bununla karþýlýk veriyorsunuz,
Nankör ve akýlsýz halk?!
O senin Baban, senin Sahibin deðil mi?
O yaptý seni; ve seni [O] pekiþtirdi!
7 Ezel günlerini hatýrla,
Anlayýn her bir neslin yýllarýný.
Babana sor, anlatsýn sana,
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Bilgelerine – ve söylesinler sana.
8 Miras daðýtýrken Yüce [Tanrý], uluslara,
Ayýrýrken insanoðullarýný, Belirlemiþti sýnýrlarýný halklarýn Bene-Yisrael’in sayýlarýna göre.
9 Çünkü Aþem’in payý, Halký’dýr,
Yaakov[’dur O’nun] miras payý.
10 Çöllük bölgede bulmuþtu onu
Issýzlýkta, ulumalar[ýn olduðu] çoraklýkta.
Sarmaladý onu, dikkatini ona verdi,
Gözünün bebeði gibi korudu onu.
11 Yuvasýný uyandýran bir kartal gibi,
Yavrularýnýn üzerinde havada asýlý duran,
Kanatlarýný gerip [yavrusunu üstüne] alan
Onu teleði üstünde taþýyan.
12 Aþem tek baþýna yönlendirdi onu
Ve yoktu onunla [baþa çýkabilecek] yabancý bir güç.
13 Bindirdi onu yeryüzünün en yüksek yerlerine,
Ve tarlanýn olgun ürünlerini yedi,
Onu taþ kütlesinden balla emzirdi
Ve sert kayadan yaðla.
14 Sýðýr kremasý ve davar sütü,
[Ve besili] Kuzularýn içyaðýyla
Baþan’da yetiþmiþ koçlar ve tekeler,
[Ve] Böbrek [gibi] buðdayýn en iyisiyle.
Üzümün kanýný leziz þarap [halinde] içiyordun!
15 Ama Yeþurun þiþmanladý ve tekmeledi,
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Şiþmanladýn, kalýnlaþtýn, yað baðladýn.
Onu yapan Tanrý’yý terk etti
Kurtuluþunun Kayasý’na nankörlük etti.
16 Kýskandýrýyorlardý O’nu yabancýlarla,
Ýðrençliklerle öfkelendiriyorlardý O’nu.
17 Ýlahi [güçleri] olmayan cinlere [kurban] kesiyorlardý, Tanrý [diye] tanýmýþ olmadýklarý.
Yeniydiler, yakýnlarda gelmiþlerdi,
Onlardan ürpermemiþti atalarýnýz.
18 Seni doðuran Kaya’yý yok saymýþtýn,
Unutmuþtun seni hâsýl eden Güç’ü.
19 Gördü Aþem ve hor gördü [Yisrael’i]
Oðullarýnýn ve kýzlarýnýn [O’nda yarattýðý] öfkeden;
20 Ve dedi: Gizleyeyim Yüzümü onlardan,
Görürüm ne [olacak] sonlarý!
Çünkü döneklik neslidir onlar,
Ýmanlarý olmayan çocuklar.
21 Onlar Beni tanrý-olmayanla kýskandýrdýlar,
Saçmalýklarýyla öfkelendirdiler Beni.
Ben de onlarý halk-olmayanla kýskandýracaðým,
Nankör bir ulusla öfkelendireceðim onlarý.
22 Zira bir ateþ alevlendi Burnumda,
En alçak derinliklere kadar tutuþtu.
Topraðý ve ürünlerini tüketti
Daðlara kurulu olanlarý yaktý.
23 Üzerlerine kötülükler yýðacaðým.
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Oklarýmý onlarýn üzerinde tüketeceðim.
24 Açlýktan kavrulmuþ ve ateþten tükenmiþ,
Acý felaketle [hayattan] kopartýlmýþ [hale gelecekler]
Hayvanlarýn [ölümcül] ýsýrýklarýný salacaðým üstlerine
Tozda sürünenlerin aðýlarýyla.
25 Dýþarýda kýlýç can alacak
Odalarda ise dehþet. Hem genç erkek hem bakire,
Ak saçlý adamla emzikteki bebek.
26 Demiþtim: “Sahipsiz býrakayým onlarý,
“Ýnsan [ýrký içinde] hatýralarýna son vereyim.”
27 Düþmanýn birikmiþ öfkesi olmasa [yapardým da]!
Hasýmlarý yabancý [güçlere] yormasýnlar,
“Elimiz üstün geldi” diyemesinler,
“Tüm bunlarý Aþem eylemedi” [sanmasýnlar diye yapmadým.]
28 Zira nasihatten yoksun bir ulustur onlar
Ve kendilerinde anlayýþ yoktur.
29 Eðer akýllý olsalardý idrak ederlerdi þunu, Anlarlardý
sonlarýný.
30 Nasýl kovalar bir, bini,
Ve iki, on bini [nasýl] kaçýrýr, Eðer [onlarýn] Kayasý
onlarý satmýþ olmasa, Ve Aþem onlarý teslim etmiþ olmasa?!
31 Zira Kayamýz gibi deðil kayalarý
Düþmanlarýmýz [bile] yargýlar [bu gerçeði].
32 [Ama yapmýyorlar,] Çünkü Sedom asmasýndandýr
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asmalarý,
Ve Amora tarlalarýndandýr [tarlalarý];
Üzümleri zehirli üzümlerdir,
Acý salkýmlardýr onlarýnki.
33 Yýlan aðýsýdýr þaraplarý,
Engereklerin amansýz zehri.
34 Yanýmda saklý deðil mi o?
Hazinelerimde mühürlü!
35 Benimdir intikam ve ödetme
Ayaklarýnýn tökezleyeceði zamana.
Zira felaket günleri yakýndýr,
Ve olacaklar, onlara [doðru gelecek] hýzla.
36 Aþem, Halký’nýn yargýsýný gerçekleþtireceði zaman,
Ve kullarý hakkýnda[ki kararýný] deðiþtireceði;
Göreceði zaman kuvvetin tükendiðini,
Saklanacak veya býrakýlacak [hiçbir þeyin] kalmadýðýný;
37 Diyecek: Hani tanrýlarý,
Kendisine sýðýndýklarý kaya?
38 [Nerede o ilahlar] Ki kurbanlarýnýn içyaðlarýný yerler, Neseh þaraplarýný içerler.
Kalksýnlar ve size yardým etsinler
Üzerinize koruyucu olsun!
39 Görün, þimdi, ki Benim! Benim O!
Ve yanýmda [baþka] ilah yoktur.
Ben öldürürüm ve can veririm.
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Ezdim ve Ben iyileþtireceðim.
Ve yoktur Elimden kurtaracak.
40 Elbet uzatacaðým Elimi göklere
Ve diyeceðim: Ebediyen yaþýyorum Ben!
41 Eðer bilersem ýþýltýsýný kýlýcýmýn
Kavrarsa yargýyý Elim,
Ýntikamla karþýlýk vereceðim hasýmlarýma
Ve nefret besleyenlerime [yaptýklarýnýn karþýlýðýný]
ödeyeceðim.
42 Sarhoþ edeceðim oklarýmý kandan
Ve kýlýcým yiyecek et;
Cesetlerin kanýndan ve tutsaklýktan
Ve düþmanýn tecavüzünün baþýndan.
43 Şad edin ey uluslar, Halký’ný;
Çünkü yerde býrakmayacak kullarýnýn kanýný!
Ve intikamla karþýlýk verecek hasýmlarýna
Ve kefaret saðlayacak topraðýna Halký.
[148. Şarkýnýn Halka Sunuluþu]
Moþe geldi ve bu þarkýnýn tüm sözlerini halkýn duyacaðý þekilde söyledi – o ve Oþea bin Nun.
45 Moþe tüm bu sözleri Yisrael’in tümüne söylemeyi
tamamladý
46 ve onlara, “[Haklarýnda] Sizi uyardýðým tüm sözlere
dikkatinizi verin” dedi, “çünkü çocuklarýnýza, bu To44
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ra’nýn tüm sözlerini özenle yerine getirmelerini emretmelisiniz.
47 Zira sizin için boþ bir þey deðildir o; çünkü hayatýnýzdýr o! Ve onu miras edinmek üzere oraya [doðru] Yarden’i geçmekte olduðunuz topraðýn üzerindeki ömrünüzü bu konu sayesinde uzun kýlacaksýnýz.”
[149. Moþe’ye Ölme Vaktinin Geldiði Bildiriliyor]
O gün içinde Tanrý, Moþe’ye þöyle konuþtu:
49 “Moav Ülkesi’nde Yeriho’nun karþýsýnda [bulunan]
þu Avarim daðýna – Nevo daðýna – çýk ve Bene-Yisrael’e mülk olarak vermekte olduðum Kenaan Ülkesi’ni
gör.
50 Aðabeyin Aaron’un Or Aar’da ölüp halkýna katýldýðý
þekilde, çýkmakta olduðun daðda öl ve halkýna katýl.
51 [Bu,] Tsin çölünde [yer alan] Kadeþ’teki Tartýþma
Sularý’nda Bene-Yisrael’in içinde Bana karþý ihlalde
bulunduðunuz içindir – Beni, Bene-Yisrael’in içinde
kutsal kýlmadýðýnýz içindir.
52 [Şimdi, daða çýk,] Çünkü Ülke’yi uzaktan göreceksin. Ama oraya – Bene-Yisrael’e vermekte olduðum
Ülke’ye – girmeyeceksin.
48
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Vezot Aberaha
[150. Moþe’nin Kabilelere Verdiði Berahalar; Reuven]

33
Ve Tanrý’nýn adamý Moþe’nin, ölümünden önce
Bene-Yisrael’e verdiði beraha budur.
2 [Şöyle] Dedi: “Aþem Sinay’dan geldi; onlara Seir’den
ýþýdý, Paran daðýndan göründü ve kutsiyetin on binlerinden [bir kýsmýyla] geldi. Saðýndan kanun ateþini
[getirdi] onlara.
3 “Üstelik halklara sevgi gösterdi: Tüm kutsallarý Elinde! Onlar da Ayaðýna toplandýlar; Sözlerin’i üstlendiler:
4 “‘Moþe’nin bize emrettiði Tora, Yaakov Cemaati’nin
miraslýðýdýr’ [dediler].
5 “Yeþurun’da Kral oldu halkýn baþlarý toplandýðýnda,
Yisrael’in kabileleri birlik içindeyken.
6 Reuven yaþasýn ve ölmesin; bireyleri [hep] sayý [dâhilinde] olsun.”
		

1

[151. Yeuda]
Ve bu Yeuda’ya… Ve [Moþe] dedi: “Dinle ey Aþem,
Yeuda’nýn sesini; ve halkýna getir onu. Elleri savaþsýn
7
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onun için ve [Sen,] hasýmlarýna karþý yardýmcý ol [ona].
[152. Levi]
Ve Levi hakkýnda [þöyle] dedi: “Tumimin ve Urimin sadýk adamýna [yakýþýr] – ki onu Masa’da denemiþ,
Tartýþma Sularý’nda sýnamýþtýn.
9 “Babasý ve annesi için ‘Onu görmedim’ diyendir o!
Kardeþlerini tanýmamýþ ve oðullarýný bilmemiþti; zira
Deyiþin’i gözetmiþlerdi ve Antlaþman’ý muhafaza edeceklerdi.
10 “Öðretecekler kanunlarýný Yaakov’a ve Toran’ý
Yisrael’e. Yerleþtirecekler Huzurun’a tütsü ve Mizbeahýn’ýn üstüne tamamen [yakýlan korbanlarý].
11 “Mübarek kýl, ey Aþem, onun kuvvetini – ve ellerinin eylemine rýza göster. Kalça kemiklerini kýr [ona
karþý] kalkanlarýn ve ona nefret besleyenlerin – [ki bir
daha] kalkamasýnlar.”
8

[153. Binyamin]
Binyamin hakkýnda [þöyle] dedi: “Tanrý’nýn sevgilisi, güvenle barýnacaktýr O’nun yanýnda. [Şehina] Gün
boyu siper olur ona ve omuzlarý arasýnda barýnýr.”
12
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[154. Yosef]
Ve Yosef hakkýnda [þöyle] dedi: “Aþem’in mübarek
kýldýðýdýr topraðý – göklerin lezzetiyle, çiyle ve derinlerde yatan suyla,
14 güneþin [olgunlaþtýrdýðý] ürünlerin lezzetiyle ve aylarýn mahsulünün lezzetiyle,
15 kadim daðlarýn baþýyla ve ebedi tepelerin lezzetiyle,
16 toprak ve onu dolduranlarýn lezzetiyle ve çalýlýkta
Barýnan’ýn rýzasýyla.
“Gelsin [bu beraha] Yosef’in baþýna ve kardeþleri
arasýnda seçkin olanýn tepesine.
17 “Behordur boðasý; görkemlidir ve reem boynuzlarýdýr
boynuzlarý. Onlarla halklara boynuz vuracak birlikte
yeryüzünün uçlarýna – ve onlar, Efrayim’in on binleri
ve Menaþe’nin binleridir.”
13

[155. Zevulun ve Yisahar]
Ve Zevulun hakkýnda [þöyle] dedi: “Neþelen Zevulun [sefere] çýktýðýnda; ve Yisahar – çadýrlarýnda.
19 “Halklarý daða çaðýracaklar; orada gerçek kesimler
yapacaklar.
“Çünkü denizlerin bolluðuyla emzirilecekler – ve kumlarda gömülü definelerle.”
18
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[156. Gad]
Ve Gad hakkýnda [þöyle] dedi: “Gad’ý geniþ kýlan
[Tanrý] Mübarek’tir.
“Heybetli bir aslan gibi barýnýr – ve kol kopartýr; hem
de kafa.
21 “Ýlk kýsmý kendisi için [uygun] gördü; nitekim orada
[olacaktý] kanun koyucunun gizli payý. Halkýn baþlarý
[olarak] geldi; Tanrý[’nýn Gözü’nde] doðru olaný yaptý
– ve Yisrael’le hukukunu.”
20

[157. Dan, Naftali]
Ve Dan hakkýnda [þöyle] dedi: “Dan, aslan yavrusudur; Baþan’dan sýçrayacaktýr.”
23 Ve Naftali hakkýnda [þöyle] dedi: “Naftali memnundur ve Tanrý’nýn bereketiyle doludur. Denizi ve
güneyi[ni] miras al!”
22

[158. Aþer; Tüm Yisrael]
Ve Aþer hakkýnda [þöyle] dedi: “Oðullardan mübarektir Aþer. Kardeþlerinin sevgilisi olacak ve yaða
daldýracak ayaðýný.
25 “Demir ve bakýrdýr ‘sürgü’n; ve günlerin gibidir
akanlarýn.
24
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26 “Tanrý gibisi yoktur ey Yeþurun! Yardýmýndadýr Ege-

men Olan göklere – ve Haþmeti’yle gök kubbelerine.
27 [Orasýdýr] Kadim Tanrý’nýn meskeni; ve aþaðýdadýr
dünyanýn kollarý.
Düþmaný [senin] önünden kovdu ve dedi: “Ýmha et!”
28 [Böylece] Yisrael, tahýl ve þýra diyarýnda güvenle,
yalnýz barýnacak – Yaakov gibi. Gökleri de çiy damlatacak.
29 Ne mutlu sana ey Yisrael! Kim senin gibidir, ey, yardým Kalkanýn ve gurur Kýlýcýn olan Aþem tarafýndan
kurtarýlan halk! Düþmanlarýn sana yalan söyleyecek,
ama sen onlarýn yükseklerini ayak altýna alacaksýn.
[159. Moþe’nin Ölümü]

34
Moþe, Moav ovalarýndan, Yeriho’nun karþýsýndaki Nevo daðýna, [oradaki] uçurumun baþýna çýktý.
Tanrý ona Ülke’nin tümünü gösterdi: Dan’a kadar Gilad’ý, 2 tüm Naftali’yi, tüm Efrayim topraklarýný, Menaþe’yi ve tüm Yeuda topraklarýný – Akdeniz’e kadar;
3 Negev’i, Ova’yý, “Hurma Şehri” Yeriho’nun vadisini
– Tsoar’a kadar.
4 Tanrý ona [þöyle] dedi: “Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a ‘Onu soyuna vereceðim’ diyerek yemin etmiþ
olduðum ülke budur. Onu sana gözlerinle [göreceðin
		

1
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þekilde] gösterdim; ancak oraya geçmeyeceksin.”
5 Tanrý’nýn kulu Moþe, Tanrý’nýn Sözü üzerine, orada,
Moav Ülkesi’nde öldü.
6 [Tanrý] Onu Moav Ülkesi’ndeki ovada, Bet-Peor’un
karþýsýnda gömdü. [Moþe’nin] Mezarýný bu güne kadar
kimse bilmedi.
7 Moþe, öldüðünde 120 yaþýndaydý; gözü keskinliðini
kaybetmemiþ, dinçliði [onu] terk etmemiþti.
8 Bene-Yisrael Moþe için Moav ovalarýnda otuz gün
aðladýlar.
Moþe’nin yasýnýn aðlama günleri sona erdi.
9 Yeoþua bin Nun bilgelik ruhuyla dolmuþtu, zira Moþe
ellerini onun üstüne dayamýþtý. Bene-Yisrael onu dinlediler ve Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þe-kilde
yaptýlar.
10 Yisrael’de Moþe gibi bir peygamber daha çýkmadý.
Tanrý onu yüz yüze bilmiþti –
11 Tanrý’nýn, Mýsýr Ülkesi’nde Paro’ya, tüm tebaasýna
ve tüm ülkesine karþý yapmak üzere onu gönderdiði
tüm iþaretler ve harikalar için
12 ve Moþe’nin, tüm Yisrael’in gözleri önünde ortaya
koyduðu kuvvetli elin tümü için ve büyük dehþetin
bütünü için.
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Özel Günlerde Okunan Peraşalar
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Roş Hodeş Peraşası
Hafta içi bir güne rastlayan Roş Hodeş’te, 4 kişi
kaldırılır. Birinci için 1-3 pasukları okunur. İkinci için 3.
pasuðun başından başlanır ve 5. pasuða kadar okunur.
Üçüncü için 6-10, dördüncü için de 11-15 pasukları
okunur.
Ardından Hatsi-Kadiş söylenir.
Şabat’a rastlayan Roş Hodeş’te, iki Sefer-Tora çıkarılır.
Haftanın peraşası yedi kişi için normal olarak okunduktan sonra, Hatsi-Kadiş söylenir.
Ardından Maftir için buradaki 9-15 pasukları okunur.
Eðer Roş Hodeş Nisan, Şabat gününe rastladıysa, üç
Sefer-Tora çıkarılır. Haftanın peraşası, altı kişi için
bölünür; ardından Kadiş okunmaz. Sonrasında ikinci
Sefer-Tora’dan, buradaki 9-15 pasukları okunur ve
Hatsi-Kadiş söylenir. Ardından Maftir için, Paraşat
Ahodeş okunur (bkz. s. ).
Bamidbar 28:1-15

28
Tanrı Moşe’ye konuşup şöyle dedi:
2 “Bene-Yisrael’e talimat ver ve onlara şunları söyle:
1
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Memnuniyetle kabul edeceðim Korbanım’ı, Yakılankorbanım’ın içeriðini, Benim Adıma vaktinde getirmeye özen gösterin.
3 Onlara söyle: Tanrı için getirmeniz gereken yakılan-korban şudur: daimi bir Ola-korbanı; her gün birer
yaşında kusursuz iki [erkek] kuzu.
4 İlk kuzuyu sabahleyin, ikinci kuzuyu da akşama
doðru yap.
5 Ayrıca Minha olarak, 1/4 in elle ezilmiş [zeytinin]
yaðıyla yoðrulmuş 1/10 efa en iyi un [getir].
6 Daimi Ola-korbanı, Sinay daðında Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceði şekilde yapılmış olan yakılan-korban [ile aynıdır].
7 [Bu korbanın] Nesehi, bir kuzu için 1/4 in [şaraptır.
Bu] sert içkiyle Tanrı için yapılan Neseh’i, kutsal
[Mizbeah’ta] dök.
8 İkinci kuzuyu da akşama doðru yap. [Bu kuzuyu]
Sabahki Minha ve Neseh’in aynısıyla yapacaksın [ve
bu,] Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceði bir yakılan-korban [olacak].
Şabat günü buradan başlanır.
Şabat gününde; [yukarıdakine ek olarak] birer yaşında iki kusursuz [erkek] kuzu; Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 2/10 [efa] en iyi un ve Nesehini [getirin]. 10
9
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Her Şabat’ın Ola-korbanı, [sadece] ait olduðu Şabat’ta,
daimi Ola-korbanı ve Nesehi’ne ek olarak [getirilecektir].
11 Roş-Hodeşleriniz’de, Tanrı için Ola-korbanı olarak
[hepsi] kusursuz [olmak üzere], iki genç boða, bir koç
ve birer yaşında yedi [erkek] kuzu getireceksiniz.
12 [Ayrıca] Her boða için Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 3/10 [efa] en iyi un, tek koç için Minha olarak,
yaðla yoðrulmuş 2/10 [efa] en iyi un,
13 her kuzu için Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 1/10’ar
[efa] en iyi un [getirilecek. Bunlarla] Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceði bir yakılan-Ola-korbanı [yapılacak].
14 Nesehleri ise, boða başına 1/2 in, koç için 1/3 in,
kuzu başına da 1/4 in şarap olacaktır. Yılın ayları için,
her ayın Ola-korbanı budur [ve sadece] ait olduðu
ayda [getirilecektir].
15 Ayrıca Tanrı’ya Hatat-korbanı olarak bir de teke
[getirilecektir. Tüm bunlar] daimi Ola-korbanı ve
Nesehi’ne ek olarak [yapılacaktır].
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Tişa Beav Peraşası
Tişa BeAv sabahı bu peraşa okunur ve Tora’ya 3 kişi
çaðrılır.
Birinci için p. 25-29, ikinci için 30-35 ve üçüncü için de
p. 36-40 okunur.
Ardından Hatsi-Kadiş söylenir.
Devarim 4:25-40

4
Ülke’de çocuk ve torun sahibi olup saðlam bir
şekilde yerleştiðiniz zaman yozlaşıp her türlü şeyin
suretinde heykeller yapacak, Tanrın Aşem’in Gözü’nde
kötü olanı yapıp O’nu kızdıracaksınız.
26 Size karşı bugün gökyüzünü ve yeryüzünü şahit gösteriyorum ki, [bu olduðu zaman,] onu miras edinmek
üzere oraya [doðru] Yarden’i geçmekte olduðunuz
Ülke’nin üzerinden, şüphesiz hızla yok olacaksınız;
üzerinde uzun süre kalamayacaksınız, zira kesinlikle
imha edileceksiniz.
27 Tanrı sizi halkların içine saçacak ve Tanrı’nın sizi
aralarına güdeceði ulusların içinde az sayıda insan
kalacaksınız.
28 Orada insan ellerinin ürünü [olup,] görmeyen, duymayan, yemeyen ve koklamayan ahşap ve taş ilahlara
25
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hizmet edeceksiniz.
29 [Sonra] Oradan Tanrın Aşem’i arayacaksınız – ve
bulacaksın, çünkü O’nu tüm kalbinle ve tüm canınla
arayacaksın.
30 Sıkıntıya düştüðünde ve tüm bu [felaketler] seni
bulunca, günlerin sonunda Tanrın Aşem’e kadar dönecek, O’na itaat edeceksin.
31 Çünkü Tanrın Aşem, Merhametli Tanrı’dır; seni bırakmayacak, seni yok etmeyecek ve kendilerine yemin
etmiş olduðu atalarının antlaşmasını unutmayacaktır.
32 Çünkü haydi, senden önceki, Tanrı’nın yeryüzü
üzerinde insanı yarattıðı günden itibaren olmuş eski
zamanları ve gökyüzünün [bir] ucundan gökyüzünün
[diðer] ucuna kadar [olan her şeyi] araştır: Böylesi büyük bir şey olmuş ya da benzeri duyulmuş mu?
33 [Herhangi bir] Halk, senin duyduðun gibi, Tanrı’nın
ateşin içinden konuşan Sesi’ni duyup hayatta kalmış
mı?
34 Ya da Tanrı – Tanrınız Aşem’in Mısır’da gözlerinin önünde sizin için yaptıðı her şeye benzer şekilde
– gelip bir ulusu [başka bir] ulusun içinden meydan
okumalarla, işaretlerle, harikalarla, savaşla, Kuvvetli
bir El’le, Uzanmış bir Kol’la ve dehşet salan büyük eylemlerle [çıkararak] Kendisi’ne almak üzere mucizeler
göstermiş mi?
35 Sana [kesin olarak] bilmen için gösterildi ki, Aşem –
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[sadece] O ‘Tanrı’dır, O’ndan başkası yoktur!
36 [Tanrı,] Seni terbiye etmek için, sana Gökler’den
Sesi’ni duyurdu, yeryüzü üstünde büyük Ateşi’ni gösterdi ve Sözleri’ni ateşin içinden duydun.
37 Ve [bunların hepsi, Tanrı’nın, senin] atalarını sevmiş olmasının karşılıðıdır. [Bu sayede, atanın] Ardından [gelen] soyunu seçti ve seni önüne katıp Mısır’dan
büyük Kuvveti’yle çıkardı
38 – [ve bunu,] senden daha büyük ve güçlü ulusları [senin] önünden sürmek, seni getirip, onların topraklarını sana bugün [tanık olduðun] gibi mülk olarak
vermek üzere [yaptı].
39 [Şunu] Bugün bil ve kalbine [sürekli olarak] tekrarla ki, Aşem – yukarıda, göklerde ve aşaðıda, yerde
[sadece] O ‘Tanrı’dır; başkası yoktur!
40 [Tanrı’nın,] Sana bugün emretmekte olduðum hükümlerini ve emirlerini gözet. [Bu] Senin ve ardından
[gelecek] çocuklarının iyiliðine olacaktır. Bu sayede
Tanrın Aşem’in sana tüm zamanlar için vermekte olduðu topraðın üzerinde uzun ömürlü olacaksın.”
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Taanit Peraşası
Tişa BeAv günü Minha duasında,
Tsom Gedayla gününde de hem
Şahrit hem de Minha dualarında bu peraşa okunur.
Üç kişi kaldırılır. İlkine 32:11-14, ikincisine 34:1-3,
üçüncüsüne de kalan kısım okunur.
Ardından Hatsi-Kadiş söylenir.
Şemot 32:11-14 / 34:1-10

32
Moşe, Tanrısı Aşem’e yakardı: “Ey Aşem!”
dedi. “Mısır Ülkesi’nden büyük bir güçle ve zor kullanarak çıkardıðın Halkın’a karşı Öfkeni neden salıveresin?
12 Neden Mısır, ‘[Tanrı] Onları kötü niyetle – onları
daðlarda öldürmek ve yeryüzünden tüketmek için
çıkardı’ diyebilsin? Öfkenden dön ve Halkın’a yönelik
kötülükten Kendini alıkoy!
13 “Kulların Avraam, Yitshak ve Yisrael’in uðruna!
Onlara Kendi Adına yemin ettiðini hatırına getir!
Onlara ‘Soyunuzu gökyüzünün yıldızları kadar çoðaltacak, bahsettiðim bu ülkeyi tümüyle soyunuza vere11
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ceðim ve [burayı] ebediyen miras alacaklar’ demiştin!”
14 [Böylece] Aşem, Halkı’na yapmaktan bahsettiði
kötülükten Kendini alıkoydu.

34
Tanrı Moşe’ye “Kendine baştakiler gibi iki taş
levha yont” dedi. “Bu levhaların üzerine, kırmış
olduðun ilk levhalarda olan sözleri yazacaðım.
2 Sabaha hazır ol. Sabahleyin Sinay daðına çıkacak ve
orada, daðın tepesinde Huzurumda hazır duracaksın.
3 Seninle başka kimse çıkmayacak ve daðın bütününde kimse görülmeyecek. Davar ve sıðırlar bile o daðın
karşısında otlamayacak.”
4 Baştakiler gibi iki taş levha yontan Moşe sabahleyin
erken kalktı ve Tanrı’nın kendisine emrettiði gibi
Sinay daðına çıktı. Bu iki taş levhayı da elinde götürdü.
5 Tanrı bir bulutla açıða çıktı ve orada onunla durdu.
[Tanrı] “Aşem” İsmi ile seslendi.
6 Tanrı [Moşe’nin] önünden geçti ve ilan etti: “Aşem;
Aşem; Tanrı, Merhametli ve Lütufkar, Öfkesini
Geciktiren, Şefkat ve Doðrulukta Bol;
7 Şefkati binlerce [nesil] için Muhafaza Eden; Günahı,
İsyanı ve Hatayı Baðışlayan ve Temizleyen. [Fakat
Tanrı, Teşuva yapmayanları] Temizlemez; babaların
1
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günahlarını, çocuklar ve torunlar, üçüncü ve dördüncü [nesiller] için hatırda tutar”.
8 Moşe aceleyle başını eðip yere kapanmıştı.
9 “Lütfen” dedi. “Eðer Gözün’de beðeni bulduysam,
Efendim; lütfen Efendim aramızda gitsin. Bu dik kafalı bir halksa [bile], günahlarımızı ve hatalarımızı affet;
bizi Kendine ait kıl!”.
10 [Tanrı] “İşte! Bir antlaşma mühürlüyorum:” dedi.
“Dünyanın hiçbir yerinde, ulusların hiçbiri için [hiçbir zaman] var edilmemiş ayrıcalıkları senin tüm halkın için yapacaðım. Ve arasında bulunduðun bu halkın tümü, senin uðruna yapmakta olduðum, Tanrı’nın
İcraatı’nı – ki [son derece] heybetlidir – görecek!”
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Roş Aşana’nın İlk Günü
Roş Aşana’nın ilk günü iki Sefer-Tora çıkarılır.
İlk Sefer-Tora’dan aşaðıdaki kısım okunur.
Eðer Şabat ise yedi kişi kaldırılır.
Şabat deðilse beş kişi kaldırılır.
Bereşit 21:1-34

21
		 1 Tanrı, söylediði üzere, Sara’yı hatırında tuttu ve
Tanrı Sara için [Avraam’a] vermiş olduðu sözü yerine
getirdi.
2 Sara hamile kalıp, tam olarak Tanrı’nın belirtmiş olduðu vakitte, ileri yaşına [ulaşmış olan] Avraam’a bir
oðul doðurdu.
3 Avraam, kendisine doðan – kendisine Sara’nın
doðurduðu – oðluna Yitshak adını verdi.
4 Avraam, oðlu Yitshak’ı, Tanrı’nın kendisine emretmiş olduðu üzere sekiz günlükken sünnet etti.
5 Avraam, oðlu Yitshak doðduðunda 100 yaşındaydı.
6 Sara “Tanrı bana neşe bahşetti” dedi. “Bunu duyan
herkes benim için sevinecek”.
7 “Kim Avraam’a ‘Sara çocuklar emzirecek’ derdi?”
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dedi. “Ama işte – ona ileri yaşında bir oðul doðurdum!”.
8 Çocuk büyüdü ve sütten kesildi. Avraam, Yitshak’ın
sütten kesildiði gün büyük bir şölen verdi.
9 Sara, Mısır’lı Agar’ın, Avraam’a doðurmuş olduðu
oðlunun oynadıðını gördü.
10 Avraam’a “Bu cariyeyi, oðluyla birlikte kov” dedi.
“Bu cariyenin oðlu, mirası oðlumla – Yitshak’la – paylaşmayacak!”
11 Bu durum Avraam’ı çok dertlendirdi; çünkü oðluyla ilgiliydi.
12 Tanrı Avraam’a “Oðlun ve cariyen sebebiyle dertlenme” dedi. “Sara sana ne derse onu dinle. Zira soyun, Yitshak yoluyla devam edecektir.
13 Ama cariyenin oðlunu da bir ulus haline getireceðim; çünkü o senin çocuðundur”.
14 Avraam sabah erken kalktı. Ekmek ve bir tulum su
aldı ve Agar’a vererek onun omzuna yerleştirdi. Çocuðu ile birlikte onu gönderdi. [Agar] Gitti ve Beer
Şeva Çölü’nde amaçsızca dolaştı.
15 Tulumdaki su tükenince, çocuðu bir çalılıðın altına
yerleştirdi.
16 Gitti ve bir ok atımı uzaklıkta ona dönük olarak
oturdu. “Çocuðun ölümünü görmeyeyim” dedi; ona
dönük olarak oturdu ve yüksek sesle aðladı.
17 Tanrı çocuðun aðlamasını duydu. Tanrı’nın meleði
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göklerden Agar’a seslendi ve “Neyin var Agar?” dedi.
“Korkma. Çünkü Tanrı, çocuðun sesini, bulunduðu
duruma göre duydu.
18 Git ve çocuðu kaldır. Onu elinle tut; çünkü onu
büyük bir ulus haline getireceðim”.
19 Tanrı [Agar’ın] gözlerini açtı ve [Agar] bir su kuyusu gördü. Gidip tulumu suyla doldurdu ve çocuða
içirdi.
20 Tanrı çocuðun yanındaydı. [Çocuk] Büyüdü, çölde
oturdu ve usta bir okçu oldu.
21 Paran Çölü’nde yerleşti ve annesi ona Mısır’dan bir
eş aldı.
22 O sıralarda, Avimeleh ve başkomutanı Fikol, Avraam’a “Yaptıðın her şeyde Tanrı seninle” dedi.
23 “Şimdi; bana burada, ne bana, ne çocuklarıma, ne
de torunlarıma gayridürüst davranmayacaðına dair,
Tanrı adına yemin et. Sana göstermiş olduðum iyiliðin
aynısını, sen de, hem bana, hem de konuk olarak yaşadıðın ülkeye göster”.
24 Avraam “Yemin edeceðim” dedi.
25 Avraam [sonra] Avimeleh’in hizmetkarlarının zorla
aldıkları kuyularla ilgili olarak Avimeleh’le sözlü tartışmaya girdi.
26 Avimeleh “Böyle bir şeyi kimin yaptıðını bilmiyorum” dedi. “Ne sen bana söyledin, ne de bugüne kadar
ben duydum”.
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Avraam davar ve sıðır alıp Avimeleh’e verdi ve ikisi
bir antlaşma yaptılar.
28 Avraam [sonra] davardan yedi koyun ayırdı.
29 Avimeleh Avraam’a, “Ayırdıðın bu yedi koyun[un
anlamı] nedir?” diye sordu.
30 [Avraam] “Bu kuyuyu benim kazdıðıma dair bir kanıt olması için bu yedi koyunu elimden alacaksın” diye
cevapladı.
31 Bu yerin adı bu sebeple Beer-Şeva konuldu; çünkü
ikisi burada ant içmişlerdi.
32 [Böylece] Beer-Şeva’da antlaşma yaptılar. Avimeleh, başkomutanı Fikol ile birlikte kalktı ve Pelişti ülkesine geri döndüler.
33 Avraam Beer-Şeva’da bir ılgın aðacı dikti ve orada
Evrenin Efendisi Tanrı’yı İsmi’yle çaðırdı.
34 Avraam uzun bir süre Pelişti ülkesinde yaşadı.
27

Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
İkinci Sefer-Tora açılır ve Maftir olarak aşaðıdaki kısım
okunur.
Bamidbar 29:1-6
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1

“Yedinci ayda, ayın biri sizin için kutsal bir bay225

ram olacaktır, hiçbir bayaðı melaha yapmayın. [Bu,]
Sizin için kesik Şofar sesi [çalma] günü olacaktır.
2 “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde
Ola-korbanı yapacaksınız: Bir genç boða, bir koç, birer
yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
3 [Bunların] Minhaları, yaðla yoðrulmuş en iyi undur –
boða için 3/10 [efa], koç için 2/10 [efa] 4 ve yedi kuzu
için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].
5 “Ayrıca sizin için onarım saðlamak üzere Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getireceksiniz].
6 “[Tüm bunlar, Roş-]Hodeş’e ait Ola-korbanı ile
Minhasından ayrı ve daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak, kurallarına göre Nesehleriyle birlikte,
Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek bir yakılan-korban [şeklinde gerçekleştirilecektir].
Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
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Roş Aşana’nın İkinci Günü
Roş Aşana’nın ikinci günü iki Sefer-Tora çıkarılır.
İlk Sefer-Tora’dan aşaðıdaki kısım okunur ve beş kişi
kaldırılır.
Bereşit 22:1-24

22
Bu olaylardan sonra Tanrı Avraam’ı sınadı.
Ona “Avraam!” dedi.
“Efendim”
2 “Oðlunu, tek sevdiðini – Yitshak’ı – al ve Moriya
bölgesine git. Onu Bana, [oradaki] daðlardan sana
söyleyeceðim birinin üzerinde, tamamen yakılan korban olarak getir”.
3 Avraam sabah erken kalktı ve eşeðini eyerledi. Yanına iki genç adamını ve oðlu Yitshak’ı aldı. Korbana
uygun olarak odunları yardı ve kalkıp Tanrı’nın kendisine söylemiş olduðu yere doðru yola çıktı.
4
Üçüncü
günde
Avraam
gözlerini kaldırdı ve söz konusu yeri uzaktan gördü.
5 Avraam, iki gence “Siz burada eşekle kalın” dedi.
“Ben ve genç [Yitshak] ise oraya kadar gidecek, tapınıp size döneceðiz”.
6 Avraam korban odunlarını aldı ve oðlu Yitshak’ın
		

1
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[omuzlarının] üstüne yerleştirdi. Kendisi ise ateşi ve
bıçaðı aldı; ikisi birlikte gittiler.
7 Yitshak, babası Avraam’a sordu:
“Baba”
“Efendim oðlum”
“Ateş ve odunlar burada. Peki korbanlık kuzu nerede?”
8 Avraam “Kendisi’ne korbanlık kuzuyu Tanrı saðlayacaktır, oðlum” dedi.
İkisi birlikte devam ettiler.
9 Tanrı’nın kendisine söylemiş olduðu yere geldiklerinde, Avraam mizbeahı inşa etti ve odunları düzenledi. Oðlu Yitshak’ı baðladı ve onu, odunların üzerine
gelecek şekilde mizbeahın üstüne yerleştirdi.
10 Avraam elini uzattı ve oðlunu boðazlamak üzere bıçaðı aldı.
11 Tanrı’nın meleði ona göklerden seslendi:
“Avraam! Avraam!”
“Efendim”
12 “Gence zarar verme. Ona hiçbir şey yapma. Çünkü
şimdi, senin Tanrı’dan korkan biri olduðunu biliyorum. Zira biricik oðlunu Ben’den esirgemedin”.
13 Avraam sonra gözünü kaldırdı ve boynuzlarından
çalılıklara takılmış bir koç gördü. Avraam gitti, koçu
aldı ve oðlunun yerine tamamen-yakılan-korban olarak onu sundu.
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Avraam o yerin adını A-do-nay Yire koydu. [Nitekim] Bugün de, “Tanrı daðda görünecek” denir.
Tanrı’nın meleði göklerden Avraam’a ikinci kez seslendi
ve [şöyle] dedi: “‘Kendi Adım’a yemin ediyorum’ diyor Tanrı; ‘bu şekilde davrandıðın ve biricik oðlunu
esirgemediðin için,
seni kesinlikle mübarek kılacaðım ve soyunu, göklerdeki yıldızlar ve deniz kıyısındaki kum gibi fazlasıyla çoðaltacaðım. Soyun, düşmanlarının kapısını miras
edinecek.
Dünyanın tüm milletleri senin soyun sayesinde mübarek kılınacaklar – [hepsi] sırf Sesim’e itaat ettiðin
için [olacak]!’ ”
Avraam gençlerine döndü ve kalkıp birlikte Beer-Şeva’ya gittiler. Avraam Beer-Şeva’da kaldı.
Bu olayların ardından Avraam’a şu mesaj geldi: “Milka da, kardeşin Nahor’a oðullar doðurdu:
Behor oðlu Uts’u, kardeşi Buz’u, Aram’ın babası Kemuel’i,
Kesed’i, Hazo’yu, Pildaş’ı, Yidlaf’ı ve Betuel’i.
Betuel’in bir kızı oldu – Rivka”. Bu sekizini Milka,
Avraam’ın kardeşi Nahor’a doðurdu.
[Nahor’un] Odalıðının adı Reuma’ydı. O da, Tevah’ı, Gaham’ı, Tahaş’ı ve Maaha’yı doðurdu.
14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24
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Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
İkinci Sefer-Tora açılır ve Maftir olarak aşaðıdaki kısım
okunur.
Bamidbar 29:1-6

29

“Yedinci ayda, ayın biri sizin için kutsal bir bayram olacaktır, hiçbir bayaðı melaha yapmayın. [Bu,]
Sizin için kesik Şofar sesi [çalma] günü olacaktır.
2 “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde
Ola-korbanı yapacaksınız: Bir genç boða, bir koç, birer
yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
3 [Bunların] Minhaları, yaðla yoðrulmuş en iyi undur –
boða için 3/10 [efa], koç için 2/10 [efa] 4 ve yedi kuzu
için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].
5 “Ayrıca sizin için onarım saðlamak üzere Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getireceksiniz].
6 “[Tüm bunlar, Roş-]Hodeş’e ait Ola-korbanı ile
Minhasından ayrı ve daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak, kurallarına göre Nesehleriyle birlikte,
Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek bir yakılan-korban [şeklinde gerçekleştirilecektir].
		

1

Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
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Yom Kipur – Şahrit
Yom Kipur’da iki Sefer-Tora çıkarılır.
İlk Sefer-Tora’dan aşaðıdaki kısım okunur.
Eðer Şabat ise yedi kişi kaldırılır.
Şabat deðilse beş kişi kaldırılır.
Vayikra 16:1-34

16
Aaron’un, Tanrı’nın Huzuru’na yaklaştıklarında ölen iki oðlunun ölümünden [hemen] sonra, Tanrı,
Moşe’ye konuştu.
2 Tanrı, Moşe’ye “Aðabeyin Aaron’a konuş” dedi.
“Ayıracın iç kısmındaki [en] Kutsal’a, sandıðın üzerindeki kapaðın önüne her vakit gelmesin – ki ölmesin; çünkü kapaðın üzerinde [sürekli olarak] bir bulutla belirginim.
3 “Aaron, [bu iç] Kutsal’a şu koşullarda girecektir: Hatat-korbanı olarak genç bir boða ve Ola-korbanı olarak
bir koçla birlikte [gelir].
4 Ketenden bir kutsiyet entarisi giymeli, bedeninin
üzerinde keten bir don olmalıdır. [Beline] Keten bir
kuşak sarmalı, [başına] keten bir sarık dolamalıdır.
Bunlar kutsiyet giysileridir; [bu yüzden] onları bedenini mikveye daldırdıktan sonra giyer.
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“Bene-Yisrael toplumundan da [potansiyel bir] Hatat-korbanı olarak iki teke ve Ola-korbanı olarak bir
koç alır.
6 “[Başlangıç olarak] Aaron kendine ait Hatat-boðasını
yaklaştırıp kendisi ve [yakın] ailesi için onarım saðlar.
7 “İki tekeyi alır ve onları Tanrı’nın Huzuru’nda, Buluşma Çadırı’nın kapısı civarında tutar.
8 Aaron, bu iki teke için [bir sandıða] iki tane tombala
taşı yerleştirir – bir tombala taşı ‘Aşem Adına’, diðer
tombala taşı da ‘Azazel’e’ [ibaresini taşıyacaktır].
9 “Aaron, [kurada] ‘Aşem Adına’ [ibareli] tombala
taşının çıktıðı tekeyi yaklaştırır ve onu Hatat-korbanı
olarak belirler.
10 [Kurada] ‘Azazel’e’ [ibareli] tombala taşının çıktıðı
teke ise, [daha sonra] üzerinde onarım saðlanıp Azazel’e [doðru] çöle gönderilmek üzere, [şimdilik] canlı
[halde] Tanrı’nın Huzuru’nda tutulacaktır.
11 “Aaron kendine ait Hatat-boðasını yaklaştırır, kendisi ve [geniş] ailesi için onarım saðlar. [Ardından]
Kendine ait Hatat-boðasını keser.
12 “Mizbeah’ın üzerinden, Tanrı’nın Huzuru’ndan, bir
kürek dolusu yanan kor ile, iki avuç dolusu [iyice] inceltilmiş rayiha tütsüsü alır ve [her ikisini] ayıracın iç
yanına getirir.
13 Tanrı’nın Huzuru’nda [olduðu sırada] tütsüyü ateşin üzerine yerleştirir; [böylece] tütsünün dumanı,
5
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Tanıklık [Levhaları’nın] üzerindeki kapaðı örtecek ve
[bu sayede] ölmeyecektir.
14 “Boðanın kanından [bir miktar] alıp, [işaret] parmaðıyla kapaðın doðudaki yüzüne doðru [bir kez]
serper. [Ardından] Kandan [bir miktarı, işaret] parmaðıyla, kapaðın önüne doðru yedi kez serper.
15 “Halka ait Hatat-tekesini keser ve kanını ayıracın
iç kısmına getirerek, kanıyla, boðanın kanına yaptıðı
şekilde yaparak, onu kapaðın [hizasının] üzerine ve
kapaðın önüne doðru serper.
16 [Bu şekilde,] Kutsal için, Bene-Yisrael’in tumaları
ve [buna baðlı] isyanları [da dahil olmak üzere] her
türlü hataları için onarım saðlayacaktır.
[Tüm bu serpme işlemlerinin] Aynısını, tumaları içinde [bile] onlarla barınan Buluşma Çadırı için de yapacaktır.
17 “[Aaron’un] Kutsal’a girişinden çıkışına kadar, Buluşma Çadırı’nda hiç kimse olmamalıdır. [Bu işlemlerle, Aaron] Kendisi, ailesi ve tüm Yisrael toplumu için
onarım saðla-yacaktır.
18 “[Sonra Aaron,] Tanrı’nın Huzuru’ndaki Mizbeah’a
çıkar ve onun için [şu şekilde] onarım saðlar: Boðanın
kanından ve tekenin kanından [biraz] alır ve [bunların karışımını], çevresi boyunca Mizbeah’ın köşe çıkıntılarına sürer.
19 [Sonra, Mizbeah’ın] Üzerine kandan [bir miktarı,
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işaret] parmaðıyla yedi kez serperek onu Bene-Yisrael’in tumalarından arındırıp kutsar.
20 “[En] Kutsal, Buluşma Çadırı ve [Altın] Mizbeah
için onarımı tamamladıktan sonra canlı tekeyi yaklaştırır.
21 “Aaron iki elini canlı tekenin başına dayar ve Bene-Yisrael’in tüm günahlarını ve tüm isyanları [da dâhil olmak üzere] tüm hatalarını onun üzerinde itiraf
ederek, bunları tekenin başına yükler ve [tekeyi, bu
amaçla] görevlendirilmiş bir adamla çöle gönderir.
22 Bu teke [onların] tüm günahlarını ıssız bir bölgeye
taşıyacaktır. [Bu kişi] Tekeyi çölde [kalacak şekilde]
gönderir.
23 “[Daha ileri bir aşamada] Aaron Buluşma Çadırı’na
girecek, [çıkınca,] Kutsal’a gelirken giymiş olduðu keten giysileri çıkarıp orada bırakacaktır.
24 “[Ama önce, beyaz giysileri çıkarır,] Bedenini kutsal
bölgede mikveye daldırır ve [normal ibadet] giysilerini
giyer. Çıkıp kendi Ola-korbanını ve halkın Ola-korbanını gerçekleştirir; [böylece] hem kendisi hem de
halk için onarım saðlar.
25 Hatat-korbanının en makbul kısımlarını da Mizbeah’ta tüttürür.
26 “Tekeyi Azazel’e gönderen, giysilerini mikveye daldırır; bedenini de mikveye daldırdıktan sonra kampa
gelebilir.
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“Kanları Kutsal’da onarım saðlamak üzere [içeri]
getirilen Hatat-boðası ile Hatat-tekesini [birisi] kampın dışına çıkarır. [Bunların] Derilerini, etlerini ve
[baðırsaklarındaki yemek] artıklarını ateşte yakarlar.
28 Onları yakan, giysilerini mikveye daldırır; bedenini
de mikveye daldırdıktan sonra kampa gelebilir.
29 “[Tüm bunlar] Sizin için ebedi bir kanun olacaktır.
[Her yıl] Yedinci ayda, ayın 10’unda oruç tutmalı, hiçbir melaha yapmamalısınız – [bu kanun] hem doðuştan
Yahudi hem de aranıza katılan Ger [için aynı şekilde
geçerlidir].
30 Zira bu günde [Koen Gadol] sizi arındırmak üzere
sizin için onarım saðlayacaktır; Tanrı’nın Huzuru’nda
tüm hatalarınızdan arınacaksınız.
31 Bu sizin için işten tamamen el çekmeyi gerektiren
bir Şabat’tır; oruç tutmalısınız. [Bu,] Ebedi bir kanun[dur].
32 “[Her nesilde] Atasının yerine Koen [Gadol] olmak
üzere meshedilen veya yetkili kılınan Koen onarım
saðlayacaktır. Bu keten giysileri – kutsiyet giysilerini –
[sadece o] giyebilir.
33 Kodeş Akodaşim’de onarım saðlayacak, Buluşma Çadırı’nda ve [altın] Mizbeah’ta onarım saðlayacak, hem
Koenler hem de tüm halk topluluðu için onarım saðlayacaktır.
34 “Bu – yılda bir [kez] Bene-Yisrael adına tüm hata27
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ları için onarım saðlanması – sizin için ebedi bir kanun
olacaktır.”
[Vakti geldiðinde, Aaron tüm bunları] Tanrı’nın Moşe’ye emrettiði şekilde yaptı.

Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
İkinci Sefer-Tora açılır ve Maftir olarak aşaðıdaki kısım
okunur.

Bamidbar 29:7-11

29

“Bu yedinci ayın onu da sizin için kutsal bir bayram olacaktır. [Bu günde] Oruç tutmalı, hiçbir melaha
yapmamalısınız.
8 “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde Ola-korbanı getireceksiniz: Genç bir boða, bir koç,
birer yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] sizin için kusursuz olmalıdır.
9 [Bunların] Minhaları yaðla yoðrulmuş en iyi undur
– boða için 3/10 [efa], tek koç için 2/10 [efa], 10 yedi
kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].
11 “[Ayrıca] Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getirilmelidir].
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“[Tüm bunlar,] Onarımlar [için getirilen] Hatat-korbanından ve daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı
olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onların] Nesehleri.
Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
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Yom Kipur – Minha
Yom Kipur Minha duasında bir Sefer-Tora çıkarılır ve
üç kişi kaldırılarak
aşaðıdaki kısım okunur.
Vayikra 18:1-30

18
Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
2 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle:
“Ben Tanrınız Aşem’im.
3 İçinde yaşamış olduðunuz Mısır Ülkesi’nin usullerini
uygulamayın. Sizi getirmekte olduðum Kenaan Ülkesi’nin usullerini de uygulamayın. [Her ikisinin] Geleneklerini takip etmeyin.
4 [Aksine; Benim] Kanunlarım’ı uygulayın ve [Benim]
Hükümlerim’i gözetin ve onları takip edin; Ben, Tanrınız Aşem’im.
5 Hükümlerim’i ve Kanunlarım’ı gözetmelisiniz; zira
insan sadece onları uygulaması sayesinde [gerçekten]
yaşayabilir – Ben Aşem’im.
6 “Hiçbiriniz, cinsel suç işleyecek şekilde yakın bir akrabanıza yaklaşmayın. Ben Aşem’im.
7 “Babana ve annene karşı cinsel suç işleme. [Bir ka		
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dın] Annense, onunla birlikte olamazsın.
8 “Babanın karısıyla birlikte olamazsın; bu, babana
karşı bir cinsel suçtur.
9 “İster [sadece] babanın kızı, ister [sadece] annenin
kızı olsun – meşru ya da gayrimeşru – kız kardeşinle
birlikte olamazsın.
10 “Oðlunun kızı ya da kızının kızıyla birlikte olamazsın; bu, kendine karşı bir cinsel suçtur.
11 “Babanın karısının babandan doðmuş kızıyla birlikte olamazsın. Kız kardeşindir; onunla cinsel suç işlememelisin.
12 “Halanla birlikte olamazsın; babanın yakınıdır o.
13 “Teyzenle birlikte olamazsın; çünkü annenin yakınıdır o.
14 “Amcana karşı cinsel suç işleme. [Yani] Karısına
yaklaşma; yengendir o.
15 “Gelininle birlikte olamazsın. Oðlunun karısıdır o;
onunla cinsel suç işlememelisin.
16 “Kardeşinin karısıyla birlikte olamazsın; bu, kardeşine karşı cinsel bir suçtur.
17 “[İkisinden biriyle evliysen] Bir kadın ve kızı ile birlikte olamazsın. [Karının] Oðlunun kızını ya da kızının kızını [kendine eş olarak] alıp cinsel suç işleme.
[Bunların hepsi] Yakından ilişkilidirler; [ve böyle bir
davranış,] ahlaksızlıktır.
18 “Bir kadını, onunla birlikte olmak için, [evli ol239

duðun] kız kardeşinin üzerine, [karın] hayatta olduðu
sürece [kendine eş olarak] alıp ona rakip etme.
19 “Bir kadına, temea olduðu ayrılık hali sırasında,
onunla birlikte olacak şekilde yaklaşma.
20 “Akranının karısıyla soy [üretmek] için [bile olsa,]
cinsel ilişkiye girip kendini murdar etme.
21 “Soyundan [hiçbirini] Moleh için [ateşten] geçirilmek üzere teslim etme ve [bu şe-kilde] Tanrın’ın İsmi’ni[n kutsiyetini] ihlal etme – Ben Aşem’im.
22 “Bir erkekle, kadınla yatar gibi yatma; iðrençliktir
bu.
23 “Her türlü hayvanla cinsel ilişkiye girip kendini murdar etme. Bir kadın da, çiftleşmek üzere bir hayvanın
önünde durmamalıdır; sapıklıktır bu.
“Kendinizi bunların herhangi biriyle murdar etmeyin; zira önünüzden kovmakta olduðum uluslar tüm
bunlarla murdar oldular;
25 Ülke de [bu yüzden] murdar oldu. Günahının hesabını çıkardım ve Ülke, sakinlerini kustu.
26 “Ama siz – hem doðuştan Yahudiler hem de aranıza
katılan Gerler – Hükümlerim’i ve Kanunlarım’ı gözetmeli, bu iðrençliklerin hiçbirini yapmamalısınız;
27 zira Ülke’nin sizden önceki insanları tüm bu iðrençlikleri yaptılar ve Ülke murdar oldu.
28 [Dikkatli olun!] Onu murdar edişinizle Ülke sizden
24
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önceki ulusu kustuðu gibi sizi de kusmasın!
29 “Ayrıca [bilin ki], bu iðrençliklerden herhangi birini yapan herhangi bir kişi [olduðunda, bunu] yapan
canlar, halklarından kesilip atılacaklardır.
30 “Sizden önce uygulanan iðrenç geleneklerin uygulanmaması için Nöbetim’i tutun ve bunlarla murdar
olmayın – Ben, Tanrınız Aşem’im.
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Sukot’un İlk Günü
Sukot’un ilk günü iki Sefer-Tora çıkarılır.
İlk Sefer-Tora’dan aşaðıdaki kısım okunur.
Eðer Şabat ise yedi kişi kaldırılır.
Şabat deðilse beş kişi kaldırılır.
Diaspora’da Sukot’un ikinci günündeki okuma ilk gündekiyle aynıdır.
Vayikra 22:26 – 23:44

22
Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
27 “Bir boða, koyun ya da keçi doðduðunda, yedi gün
boyunca annesinin altında olacak ve [sadece] sekizinci günden itibaren Tanrı Adına [Mizbeah’taki] ateşe
uygun korban olarak kabul saðlayacaktır.
28 “İster boða [cinsinden] isterse de küçükbaş [olsun,
dişi bir hayvanı] ve yavrusunu aynı günde kesmeyin.
29 “Tanrı Adına bir Toda-kesimi gerçekleştireceðiniz
zaman, [onu] kabul göreceðiniz şekilde [yani şu niyetle] kesin:
30 O gün yenecektir ve ondan sabaha kadar [hiçbir
şeyi] arta bırakmamalısınız – Ben Aşem’im.
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“Emirlerimi gözetin ve onları uygulayın – Ben,
Aşem’im.
32 “Kutsal İsmim’i ihlal etmeyin; Bene-Yisrael’in arasında Kutsal kılınmalıyım – Ben, sizi kutsal kılan
Aşem’im.
33 Sizi, size Tanrı olmak üzere Mısır Ülkesi’nden Çıkaran – Ben, Aşem’im.”
31

23
Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
2 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara [şunları] söyle: “Kutsal bayramlar olarak kutlayacaðınız Tanrı’ya ait [bazı]
özel vakitler [vardır.] Bu özel Vakitlerim şunlardır:
3 “[Öncelikle;] Altı gün boyunca iş yapılabilir; ancak
yedinci gün işten tamamen el çekmeyi gerektiren bir
Şabat’tır, kutsal bir bayramdır; hiçbir melaha yapamazsınız. O [gün], yaşadıðınız her yerde Tanrı Adına Şabat’tır.
4 “[Uygun] Vakitlerinde kutsal bayramlar olarak kutlayacaðınız, Tanrı’ya ait özel vakitler şunlardır:
5 “İlk ayda, ayın on dördünde, öðleden sonra Tanrı
Adına Pesah-korbanı [yapılmalıdır].
6 “Ve bu ayın on beşinci gününde Tanrı Adına ‘Matsa Bayramı” [başlayacaktır. Bu günden itibaren] Yedi
gün boyunca matsa yiyin.
7 İlk gün sizin için kutsal bir bayramdır; hiçbir melehet
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avoda yapmayın.
8 “Yedi gün boyunca Tanrı Adına yakılan-korbanlar
getireceksiniz. Yedinci gün kutsal bir bayramdır; hiçbir melehet avoda yapmayın.”
9 Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
10 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara [şunları] söyle:
“Size vermekte olduðum Ülke’ye geleceðiniz ve hasadını toplayacaðınız zaman, hasadınızın ilk omerini
Koen’e getirmelisiniz.
11 [Koen,] Kabul görmeniz amacıyla bu omeri [Tenufa işleminin özel hareketleriyle] sallayacak. Koen onu
Yom Tov’un ertesinde sallayacaktır.
12 “Omeri salladıðınız bu günde, ilk yılındaki kusursuz
bir [erkek] kuzuyu Tanrı Adına Ola-korbanı yapın.
13 [Bu korbanın] Minhası, Tanrı Adına bir yakılan-korban olarak memnuniyetle kabul edilecek şekilde, yaðla
yoðrulmuş 2/10 [efa] en kaliteli undur. Nesehi ise 1/4
in şaraptır.
14 “Tam olarak bu güne kadar – Tanrınız’ın Korbanı’nı
getirene kadar – ekmek, kavrulmuş ya da taze [tahıl
taneleri] yiyemezsiniz. [Bu,] Yaşadıðınız her yerde nesilleriniz boyunca [geçerli olan] ebedi bir kanundur.
15 “Yom Tov’un ertesinden, [yani] Tenufalık omeri getirdiðiniz günden itibaren kendiniz için yedi hafta sayın – [bu yedi hafta] tam olmalıdır.
16 Yedinci haftanın [bitiminin] ertesi gününe – ellinci
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güne – kadar sayacaksınız. [Bu ellinci günde] Tanrı
Adına yeni bir Minha-korbanı getirmelisiniz.
17 “[Şöyle ki;] Yaşadıðınız yerlerden [birinden] 2/10
[efa undan mamul] Tenufalık iki ekmek getireceksiniz. [Bunlar] En kaliteli undan olacak ve hamets [halde] pişirilecektir. [Bu,] Tanrı Adına ilk-tahıl[-Minhası]dır.
18 “Bu ekmeðe baðlı olarak, birer yaşında kusursuz yedi
[erkek] kuzu, genç bir boða ve iki koç getireceksiniz.
[Bunlar] Minhaları ve Nesehleri ile birlikte, Tanrı’nın
Önünde memnuniyetle kabul edilen birer yakılan-korban – Tanrı Adına birer Ola-korbanı olacaktır.
19 “[Ayrıca] Bir tekeyi Hatat-korbanı, birer yaşındaki
iki kuzuyu da Şelamim-kesimi [şeklinde] yapacaksınız.
20 Koen bunları – iki kuzuyu – ilk-tahıl ekmekleri ile
birlikte Tanrı’nın Huzuru’nda Tenufa [işleminin özel
hareketleriyle] sallayacak. [Bu ekmek ve kuzular]
‘Tanrı Adına kutsal’ [niteliðiyle] Koen’e ait olacaktır.
21 “Tam olarak bu günde kutlama yapacaksınız. Sizin
için kutsal bir bayramdır; hiçbir melehet avoda yapmayın. [Bu,] Nesilleriniz boyunca, yaşadıðınız her yerde
[geçerli olacak] ebedi bir kanundur.
22 “Ülkenizin hasadını topladıðınız sırada, [ürününü]
biçerken tarlanın köşelerini tüketme ve hasadından
tane tane düşmüş başakları toplama. [Tüm] Bunları fakir ve Ger için terk etmelisin; Ben, Tanrınız Aşem’im.”
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Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
24 “Bene-Yisrael’e [şöyle] konuş:
“Yedinci ayda, ayın biri, sizin için tatildir; kesik Şofar
sesi ile anımsama[nın gerçekleşeceði] kutsal bir bayramdır.
25 Hiçbir melehet avoda yapmayın ve Tanrı Adına yakılan-korbanlar getirin.”
26 Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
27 “Ancak bu yedinci ayın onunda – o [gün, günahlarınız için] Onarım Günü’dür – sizin için kutsal bir
bayram olacaktır. Oruç tutun ve Tanrı Adına yakılan-korbanlar getirin.
28 Bu gün boyunca hiçbir melaha yapmayın; zira o,
Tanrınız Aşem’in Huzuru’nda sizin adınıza onarım
saðlayacak Onarım Günü’dür.
29 “Çünkü bu gün boyunca oruç tutmayan herhangi
bir kişi, halkından kesilip atılacaktır.
30 Aynı şekilde, bu gün boyunca herhangi bir melaha
yapan herhangi bir kişi [olursa], o canı halkının arasından yok edeceðim.
31 “[Bu gün boyunca] Hiçbir melaha yapmayın; [bu,]
nesilleriniz boyunca yaşadıðınız her yerde [geçerli
olan] ebedi bir kanundur.
32 O [gün] sizin için işten tamamen el çekmeyi gerektiren bir Şabat’tır ve [bu gün boyunca] oruç tutmalısınız. Ayın dokuzunda akşam vakti [başlayıp, o] akşam23
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dan [ertesi] akşama kadar Şabatınız’ı uygulayın.”
33 Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
34 “Bene-Yisrael’e [şöyle] konuş:
“Bu yedinci ayın on beşinci gününde, Tanrı Adına
yedi günlük ‘Çardak Bayramı’ [başla-yacaktır].
35 İlk gün kutsal bir bayramdır; hiçbir melehet avoda
yapmayın.
36 Yedi gün boyunca Tanrı Adına yakılan-korbanlar
getirin.
“Sekizinci gün sizin için kutsal bir bayramdır; Tanrı
Adına yakılan-korbanlar getirin. O [gün], imtina[ zamanı]dır; hiçbir melehet avoda yapmayın.
37 “Tanrı Adına yakılan-korbanlar getirmenizi gerektiren ve – her güne ait işlem o gün [yapılacak şekilde]
– Ola-korbanları ve [onlara eşlik eden] Minha-korbanları, [Şelamim-]kesim[leri] ve [onlara eşlik eden] Nesehler [yaparak] kutsal bayramlar olarak kutlayacaðınız
Tanrı’nın Özel Vakitleri bunlardır.
38 “[Bahsedilen bu korbanlar;] Tanrı’nın Şabatları[’nda
yapılan korbanlar], Tanrı Adına verdiðiniz armaðanlarınız, genel vaatleriniz ve belirli baðışlarınızın haricinde [gerçekleştirilir].
39 “Ancak, Ülke’nin ürününü hasat ettiðiniz dönemde,
yedinci ayın on beşinci gününde [başlayan bayramla
ilgili bazı özel uygulamalar söz konusudur.] Tanrı’nın
Bayramı’nı yedi gün boyunca kutlayın. İlk gün tatildir
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ve sekizinci gün tatildir.
40 “İlk günde kendinize etrog aðacı meyvesi, hurma
dalı, mersin aðacı dalları ve dere söðütleri alıp, Tanrınız Aşem’in Huzuru’nda yedi gün boyunca sevinç ifade
edeceksiniz.
41 Onu yılda yedi gün boyunca Tanrı Adına bir bayram olarak kutlayın; [bu,] nesilleriniz boyunca [geçerli
olan] ebedi bir kanundur. Onu yedinci ayda kutlayacaksınız.
42 “[Bu] Yedi gün boyunca çardaklarda yaşayacaksınız. Yisrael’e mensup herkes çardaklarda yaşayacaktır.
43 Bu sayede [tüm] nesilleriniz, Bene-Yisrael’i, Mısır
Ülkesi’nden çıkardıðım zaman çardaklarda yaşattıðımı
bileceklerdir.
“Ben, Tanrınız Aşem’im.”
44 Moşe, Tanrı’nın Özel Vakitleri [ile ilgili kuralları]
Bene-Yisrael’e aktardı.
Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
İkinci Sefer-Tora açılarak Maftir olarak aşaðıdaki kısım
okunur.
Bamidbar 29:12-16

29
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sal bir bayramdır; hiçbir bayaðı melaha yapmayın ve
Tanrı Adına yedi gün boyunca bayram yapın.
13 “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek yakılan-korban [şeklinde] Ola-korbanı getireceksiniz: on
üç genç boða, iki koç, birer yaşında on dört [erkek]
kuzu – [hepsi] kusursuz olmalıdır.
14 [Bunların] Minhaları, yaðla yoðrulmuş en iyi undur
– on üç boða için boða başına 3/10 [efa], iki koç için
koç başına 2/10 [efa]
15 ve on dört kuzu için kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].
16 “Ayrıca Hatat-korbanı olarak bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
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Sukot’un İkinci Günü
Erets-Yisrael
Diaspora’da Sukot’un ikinci günü Yom Tov’dur ve ilk
günkü okumanın aynısı yapılır.
Erets-Yisrael’de Sukot’un ikinci günü Hol Amoed’dir ve
bir Sefer-Tora çıkarılır.
Dört kişi çaðrılır ve kalkan her kişiye aşaðıdaki kısım
bütünüyle okunur.
Başka bir deyişle aşaðıdaki kısım toplam dört kez okunur.

Bamidbar 29:17-19

29
“İkinci gün, on iki genç boða, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
18 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
19 “Ayrıca Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getirilme		
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lidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı
olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onların] Nesehleri.
Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
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Sukot’un Üçüncü Günü
Sukot’un üçüncü günü bir Sefer-Tora çıkarılır ve toplam
dört kişi kaldırılır.
Diaspora’da, kalkan ilk kişi için ilk paragraf okunur.
İkinci kişi için ikinci paragraf okunur. Üçüncü için ikinci paragraf tekrarlanır ve dördüncü için iki paragraf
bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya
dört kez okunur.
Bamidbar 29:17-22

29
“İkinci gün, on iki genç boða, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
18 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
19 “Ayrıca Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı
olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onların] Nesehleri.
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“Üçüncü gün, on bir genç boða, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
21 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
22 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
20

Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
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Sukot’un Dördüncü Günü
Sukot’un dördüncü günü bir Sefer-Tora çıkarılır ve toplam dört kişi kaldırılır.
Diaspora’da, kalkan ilk kişi için ilk paragraf okunur.
İkinci kişi için ikinci paragraf okunur. Üçüncü için ikinci paragraf tekrarlanır ve dördüncü için iki paragraf
bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya
dört kez okunur.
Bamidbar 29:20-25

29
“Üçüncü gün, on bir genç boða, iki koç, birer
yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
21 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
22 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
23 “Dördüncü gün, on genç boða, iki koç, birer yaşında
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on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
24 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
25 “Ayrıca Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı [ile] Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
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Sukot’un Beşinci Günü
Sukot’un beşinci günü bir Sefer-Tora çıkarılır ve toplam
dört kişi kaldırılır.
Diaspora’da, kalkan ilk kişi için ilk paragraf okunur.
İkinci kişi için ikinci paragraf okunur. Üçüncü için ikinci paragraf tekrarlanır ve dördüncü için iki paragraf
bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya
dört kez okunur.
Bamidbar 29:23-28

29
“Dördüncü gün, on genç boða, iki koç, birer
yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
24 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
25 “Ayrıca Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı [ile] Minhasından
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ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
26 “Beşinci gün, dokuz genç boða, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
27 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
28 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
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Sukot’un Altıncı Günü
Sukot’un altıncı günü bir Sefer-Tora çıkarılır ve toplam
dört kişi kaldırılır.
Diaspora’da, kalkan ilk kişi için ilk paragraf okunur.
İkinci kişi için ikinci paragraf okunur.
Üçüncü için ikinci paragraf tekrarlanır ve dördüncü için
iki paragraf bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya
dört kez okunur.
Bamidbar 29:26-31

29
“Beşinci gün, dokuz genç boða, iki koç, birer
yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
27 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
28 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
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“Altıncı gün, sekiz genç boða, iki koç, birer yaşında
on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
30 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
31 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı [ile] Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onun] Nesehleri.
29

Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
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Sukot’un Yedinci Günü
Oşana Raba
Sukot’un yedinci günü bir Sefer-Tora çıkarılır ve toplam
dört kişi kaldırılır.
Diaspora’da, kalkan ilk kişi için ilk paragraf okunur.
İkinci kişi için ikinci paragraf okunur.
Üçüncü için ikinci paragraf tekrarlanır ve dördüncü için
iki paragraf bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya
dört kez okunur.
Bamidbar 29:29-34

29
“Altıncı gün, sekiz genç boða, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
30 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
31 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı [ile] Minhasından
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ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onun] Nesehleri.
32 “Yedinci gün, yedi genç boða, iki koç, birer yaşında
on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
33 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları
ve Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurallarına
uygun olarak [yapılacaktır].
34 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı [ile] Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
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Sukot – Şabat Hol Amoed
Sukot’un ilk, üçüncü, beşinci veya altıncı günü Şabat’a
rastlayabilir.
Eðer ilk gün Şabat’a rastlarsa okunacak kısımda bir
deðişiklik yoktur, ama beş kişi yerine yedi kişi kaldırılır.
Bkz. Sukot’un İlk Günü
Eðer üçüncü, beşinci veya altıncı gün Şabat’a rastlarsa iki Sefer-Tora çıkarılır ve ilkinden aşaðıdaki kısım
okunarak yedi kişi kaldırılır.
Şemot 33:12-34:26

33
12 Moşe Tanrı’ya “[Halimi] Gör” dedi. “Sen bana ‘Bu

halkı [Erets-Yisrael’e] yükselt’ diyorsun. Ama Sen yanımda kimi göndereceðini bildirmiş bile deðilsin. Oysa
bana Bizzat ‘Seni isminle tanıyorum; üstelik Gözüm’de
beðeni de kazandın’ demiştin.
13 “Şimdi – eðer gerçekten Gözün’de beðeni kazandıysam; lütfen bana Yolun’u bildir ki Seni [kelimenin
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tam anlamıyla] tanıyabileyim ve bu sayede Gözün’de
beðeni kazanmayı sürdürebileyim. Bu ulusun, Halkın
olduðunu tasdik et!”
14 [Tanrı] Cevap verdi: “Yüzüm gidecek ve [böylece]
sana [Bizzat] yol göstereceðim.”
15 [Moşe] Ona “Eðer Yüzün gitmezse, bizi buradan çıkarma!” dedi.
16 “Aksi takdirde Gözün’de beðeni kazandıðım – benim ve Halkın’ın! – nasıl anlaşılacak? Bizimle gitmenle
deðil mi? [Böylece] Hem ben hem de Halkın, yeryüzü
üzerindeki tüm halklardan farklı kılınmış olacaðız!”
17 Tanrı, Moşe’ye “Söylediðin bu şeyi de yapacaðım;
çünkü Gözüm’de beðeni kazandın ve seni isminle tanıyorum” dedi.
18 “Yalvarıyorum Bana Görkemin’inin görüntüsünü
ver!” dedi [Moşe].
19 “Ben tüm İyiliðim’i senin önünden geçirecek, önünde ‘Aşem’ İsmi ile sesleneceðim. [Yine de; bil ki] Kime
acımak istersem ona acır, kime merhamet etmek istersem ona merhamet ederim.”
20 [Tanrı sonra cevaben] “Yüzüm’ü göremezsin” dedi.
“Çünkü insanoðlu Beni görüp de yaşamını sürdüremez”.
21 “İşte!” dedi Tanrı. “Yanımda bir yer var. Kayalıðın
üzerinde durabileceksin.
22 Ve Görkemim geçtiði sırada seni kayanın çatlaðı263

na yerleştireceðim ve geçişim tamamlanıncaya kadar
Ayam’ı üzerine siper edeceðim.
23 Sonra Ayam’ı çekeceðim ve Arkam’ı göreceksin.
Fakat Yüzüm görülmeyecektir.

34
Tanrı Moşe’ye “Kendine baştakiler gibi iki taş
levha yont” dedi. “Bu levhaların üze-rine, kırmış olduðun ilk levhalarda olan sözleri yazacaðım.
2 Sabaha hazır ol. Sabahleyin Sinay daðına çıkacak ve
orada, daðın tepesinde Huzurumda hazır duracaksın.
3 Seninle başka kimse çıkmayacak ve daðın bütününde kimse görülmeyecek. Davar ve sıðırlar bile o daðın
karşısında otlamayacak.”
4 Baştakiler gibi iki taş levha yontan Moşe sabahleyin
erken kalktı ve Tanrı’nın kendisine emrettiði gibi Sinay daðına çıktı. Bu iki taş levhayı da elinde götürdü.
5 Tanrı bir bulutla açıða çıktı ve orada onunla durdu.
[Tanrı] “Aşem” İsmi ile seslendi.
6 Tanrı [Moşe’nin] önünden geçti ve ilan etti: “Aşem;
Aşem; Tanrı, Merhametli ve Lütufkar, Öfkesini Geciktiren, Şefkat ve Doðrulukta Bol;
7 Şefkati binlerce [nesil] için Muhafaza Eden; Günahı, İsyanı ve Hatayı Baðışlayan ve Temizleyen. [Fakat
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Tanrı, Teşuva yapmayanları] Temizlemez; babaların
günahlarını, çocuklar ve torunlar, üçüncü ve dördüncü [nesiller] için hatırda tutar”.
8 Moşe aceleyle başını eðip yere kapanmıştı.
9 “Lütfen” dedi. “Eðer Gözün’de beðeni bulduysam,
Efendim; lütfen Efendim aramızda gitsin. Bu dik kafalı
bir halksa [bile], günahlarımızı ve hatalarımızı affet;
bizi Kendine ait kıl!”.
10 [Tanrı] “İşte! Bir antlaşma mühürlüyorum:” dedi.
“Dünyanın hiçbir yerinde, ulusların hiçbiri için [hiçbir zaman] var edilmemiş ayrıcalıkları tüm halkın için
yapacaðım. Ve arasında bulunduðun bu halkın tümü,
senin uðruna yapmakta olduðum, Tanrı’nın İcraatı’nı
– ki [son derece] heybetlidir – görecek!
11 “Sana bugün emretmekte olduðum [konuları] dikkatlice koru. Önünden Emori, Kenaani, Hiti, Perizi,
Hivi ve Yevusi’yi sürüyorum.
12 Çok dikkatli ol! Sakın üzerine gelmekte olduðun
Ülke’nin oturanları ile antlaşma yapma ki [bu antlaşma, senin] içinde ölümcül bir tuzak oluşturmasın.
13 Aksine; onların sunaklarını tahrip etmeli, anıtlarını
parçalamalı ve aşeralarını kesmelisiniz.
14 Çünkü başka herhangi bir güce eðilmeyeceksin. Zira
Tanrı’nın İsmi “Ödün Vermeyen”dir – ve O [gerçekten de] ödün vermeyen Tanrı’dır.
15 “Sakın Ülke’nin oturanları ile antlaşma yapma!
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[Aksi takdirde, onlar] Kendi tanrılarının peşi sıra çarpıkça davranıp tanrıları onuruna kesim yaptıklarında,
[birisi] seni çaðırır, sen de [sakınca görmeyip] onun
kurbanından yersin.
16 Sonrasında oðullarını onun kızlarıyla evlendirirsin.
Nihayet, onun kızları kendi tanrılarının peşi sıra çarpıkça davranırlar, senin oðullarını da tanrılarının ardından çarpıklıða sürüklerler!
17 “Kendine dökme put yapma!
18 “Matsa bayramını gözet. İlkbahar ayının belirlenmiş
vaktinde yedi gün boyunca sana emrettiðim matsayı
ye; çünkü Mısır’dan ilkbahar ayında çıkmıştın.
19 “Tüm rahim açanlar Benim’dir. Tüm sürülerinden
sıðır ve davarın [rahim] açanlarının erkeklerini [Bana]
ayırmalısın.
20 [Rahim] Açan eşeði bir kuzu karşılıðında kurtar.
Eðer kurtarmazsan, onun boynunu vurmalısın. Tüm
behor oðullarını da kurtarmalısın. “Huzurum’da boş
elle görünmeyin.
21 “Altı gün çalış; ama Cumartesi günü işi bırak – tarla
sürümü ve hasattan elini çek.
22 “Şavuot bayramını yılın ilk buðday hasadıyla, Hasat
bayramını da yılın dönüm zamanında yap.
23 “Yılda üç kez, tüm erkeklerin, Efendi’nin – Yisrael’in Tanrısı Aşem’in – Huzuru’nda görünmelidir.
24 Çünkü önünden ulusları sürüp sınırlarını genişle266

teceðim. Yılda üç kez Tanrı’nın Aşem’in Huzuru’nda
görünmek üzere çıktıðında, kimse topraðını arzulamayacaktır.
25 “Hamets [halen] mevcutken, [Pesah-]korbanım’ı
kesme. Pesah bayram korbanı, sabaha [kalacak şekilde
Mizbeah dışında] gecelememelidir.
26 “Topraðının ilk turfandalarını, Tanrın Aşem’in
Evi’ne getir.
“Eti, annesinin [sütü bile olsa,] sütle pişirme.”
Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
İkinci Sefer-Tora açılarak Maftir okunur.
Maftir parçası için, bulunulan güne göre, bkz. Sukot’un
Üçüncü Günü, Sukot’un Beşinci Günü veya Sukot’un
Altıncı Günü
Maftir’den sonra tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
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Şemini Hag Aatseret – Diaspora
Şemini Hag Aatseret bayramı Erets-Yisrael’de bir,
Diaspora’da iki gün olarak kutlanır.
Diaspora’daki ikinci gün aynı zamanda Simhat Tora’dır.
Erets-Yisrael’de ise Simhat Tora ile Şemini Hag Aatseret
aynı tek günde kutlanır. Bu günde okunan peraşalar için
bkz. Simhat Tora
Diaspora’da Şemini Hag Aatseret’in ilk günü iki
Sefer-Tora çıkarılır.
İlk Sefer-Tora’dan aşaðıdaki kısım okunur.
Eðer Şabat ise 14:22’den başlanır ve yedi kişi kaldırılır.
Şabat deðilse 15:19’dan başlanır ve beş kişi kaldırılır.
Devarim 14:22-16:17

14
Her yıl tarladan çıkan tüm tarım ürünlerinden
[ikinci bir] maaser ayır.
23 Buðdayının, şarabının ve yaðının maaserlerini, sıðırının ve davarının behorlarını, Tanrın Aşem’in Huzuru’nda, İsmi’ni barındırmak üzere seçeceði yerde ye.
Bu sayede her zaman Tanrın Aşem’den çekinmeyi öðreneceksin.
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Eðer yol senin için çok uzun olacaksa – [yani] Tanrın Aşem seni mübarek kılması sebebiyle [bol miktarda olacak bu ürünleri], Tanrın Aşem’in, İsmi’ni yerleştirmek üzere seçeceði yer senden uzakta kalacaðı için
[oraya kadar] taşıyamayacaksan –
25 [maaseri] paraya çevirebilirsin. Bu parayı elinde bir
kesede topla ve Tanrın Aşem’in seçeceði yere git.
26 Bu parayı, canın ne arzularsa ondan – sıðırdan, davardan, şaraptan ya da sert içkiden – canın ne çekerse
ondan [satın almak üzere] harcayabilirsin. [Bu aldıklarını] Orada, Tanrın Aşem’in Huzuru’nda ye ve neşelen – hem sen hem de ev halkın.
27 Ama şehirlerindeki Levi [kabilesine mensup kişileri] de [sahipsiz] bırakma; çünkü senin yanında onun
[Ülke’de bir] payı veya atasal arazisi yoktur.
28 Üç yılın bitiminde o yıla ait ürünlerinin tüm maaserlerini [iyeliðinden] çıkar ve şehirlerinde [herkesin
ulaşabileceði bir yere] yerleştir.
29 Şehirlerindeki Levi (çünkü senin yanında onun [Ülke’de bir] payı ve atasal arazisi yoktur), [ayrıca] Ger,
yetim ve dul gelecek, [bunları] yiyip doyacaklar. Bu
sayede Tanrın Aşem, yapacaðın her işte seni mübarek
kılacaktır.
24

15
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Yedi yılın bitiminde Şemita ilan etmelisin.
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2 Şemita’dan kasıt şudur: Her alacaklı, akranına vermiş

olduðu borçtan feragat etmeli, akranına ve kardeşine
[bu konuda] baskı yapmamalıdır; zira Tanrı Adına
Şemita ilan edilmiştir.
3 [Borç konusunda] Bir yabancıya baskı yapabilirsin.
Ama sana ait olup kardeşinin yanında bulunan [borç
üzerindeki] otoritenden feragat etmelisin.
4 Nihayet, aranda yoksul kalmayacak; çünkü Tanrın
Aşem’in sana miras edineceðin bir mülk olarak vermekte olduðu Ülke’de, Aşem seni elbette mübarek kılacaktır.
5 Yeter ki sana emretmekte olduðum bu emri tümüyle
titiz bir şekilde yerine getirmek üzere Tanrın Aşem’in
Sözü’ne itaat et.
6 Zira Tanrın Aşem, sana söylemiş olduðu şekilde seni
mübarek kılmıştır. Birçok ulusa borç vereceksin; ama
sen borç al[ma ihtiyacı duy]mayacaksın. Birçok ulusa
hükmedeceksin; ama [kimse] sana hükmetmeyecek.
7 Tanrın Aşem’in sana vermekte olduðu Ülken’de, şehirlerinden birinde [ya da] yanında, kardeşlerinden
biri yoksul olursa, kalbini sertleştirme ve elini yoksul
kardeşinden [yardımı esirgeyecek şekilde] kapatma.
8 Aksine, elini ona kesinlikle açmalı, gereksinim duyduðu eksiðini [tamamlayacak] kadarını ona mutlaka
borç vermelisin.
9 Dikkatli ol; sakın kalbinde, “yedinci yıl yaklaşıyor;
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Şemita yılı” şeklinde haince bir fikir olmasın. [Bu düşünceyle] Yoksul kardeşine kötü gözle bakıp ona vermezsen, Tanrı’ya seninle ilgili şikayette bulunduðunda
sana günah yazılacaktır.
10 [Bu yüzden] Ona mutlaka [borç] ver. [Dahası,] Ona
verirken kendini kötü hissetme; çünkü bu konu sayesinde, Tanrın Aşem seni tüm işlerinde ve elini uzattıðın her şeyde mübarek kılacaktır.
11 Zira Ülke’nin içinde yoksul eksik olmayacaktır. Bu
nedenle sana şu şekilde emredi-yorum: Ülken’de kardeşine, fakirine ve yoksuluna elini mutlaka açmalısın.
12 İbrani bir erkek kardeşin ya da İbrani bir kadın sana
satıldıðı takdirde, senin için altı yıl çalışacaktır. Ancak
yedinci yılda onu yanından özgürlüðe göndermelisin.
13 Onu yanından özgürlüðe gönderdiðinde de boş elle
gönderemezsin.
14 Onu davarından, harman yerinden ve şarap mahzeninden [hediyelerle] cömertçe donatmalı; Tanrın
Aşem’in seni mübarek kıldıðı [bu mallarından] ona
vermelisin.
15 Mısır Ülkesi’nde köle olduðunu ve Tanrın Aşem’in
seni oradan özgür kıldıðını hatırlamalısın. Sana bugün
bu konuyu bu yüzden emrediyorum.
16 Eðer, seni ve ev halkını sevdiði, yanında mutlu olduðu için sana “yanından ayrılmak istemiyorum” derse,
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bir biz alıp onu kulaðına ve kapıya geçir. [Bundan
sonra] Senin kalıcı kölen olacaktır.
[Ayrılırken hediye verme konusunda, İbrani] Cariyene de aynısını yapmalısın.
18 [Köleni] Yanından özgürlüðe yolladıðında [bu] gözünde zor olmasın; çünkü [kölen] altı yıl [boyunca]
senin için ücretli bir işçinin çalışmasının iki katı çalışmış olacaktır. Tanrın Aşem, yaptıðın her şeyde seni
mübarek kılacaktır.
17

Şabat deðilse buradan başlanır.
Sıðırında ve davarında doðan tüm erkek behorları
Tanrın Aşem Adına kutsiyete ayırmalısın. Sıðırının behoruyla çalışma, davarının behorunu kırkma.
20 Her yıl [bu behor hayvanları] Tanrın Aşem’in Huzuru’nda, Aşem’in seçeceði yerde yiyeceksin – sen ve ev
halkın.
21 Eðer [böyle bir hayvanda] kusur olursa – topallık,
körlük veya [başka bir] ciddi kusur – onu Tanrın Aşem
Adına [korban olarak] kesemezsin.
22 Onu tıpkı geyik ve ceylan gibi, şehrinizde tame ve
saf [kişiler] bir arada yiyebilirsiniz.
23 Sadece, kanını yeme; onu su [döker] gibi topraðın
üzerine dök.
19
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16
İlkbahar ayını gözet ve Tanrın Aşem Adına Pesah-korbanı yap; çünkü Tanrın Aşem seni Mısır’dan
ilkbahar ayında çıkarmıştı – gece vakti.
2 Aşem’in, İsmi’ni barındırmak üzere seçeceði yerde,
Tanrın Aşem Adına Pesah-korbanı[nın yanında, ayrıca] davar ve sıðır kes.
3 [Pesah-korbanı] İle birlikte hamets yeme. Ona baðlı
olarak, yedi gün boyunca matsa – ıstırap ekmeði – ye;
çünkü Mısır Ülkesi’nden aceleyle çıkmıştın. [Bu sayede] Mısır Ülkesi’nden çıkış gününü hayatının tüm
günlerinde hatırlayacaksın.
4 Yedi gün boyunca iyeliðinde, tüm sınırlarında maya
görülmemelidir. İlk gün arifesinde kesmiş olduðun
[Pesah-korbanına ait] etten [herhangi bir kısım] sabaha [kalacak şekilde] gecelememelidir.
5 Pesah-korbanını Tanrın Aşem’in sana vermekte olduðu şehirlerinden birinde kesemezsin.
6 Sadece Tanrın Aşem’in, İsmi’ni barındırmak üzere
seçtiði yere [gidip], Pesah-korbanını akşamüstü orada
kesmelisin. Mısır’dan çıkış vaktinde, yani güneşin batmasıyla birlikte,
7 [bu korbanın etini] Tanrın Aşem’in seçeceði yerde
[doðrudan ateşte] pişirecek ve yiyeceksin. Sabah [olduðunda] dönüp çadırlarına gidebilirsin.
8 Altı gün boyunca matsa ye. Yedinci gün ise Tanrın
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Aşem Adına imtina[ zamanı]dır; melaha yapma.
9 [Sonra] Kendine yedi hafta say. Oraðın olgun tahılı
[kesmeye] başlamasından [itibaren] yedi hafta saymaya başla.
10 [Sayımın bitiminde] Tanrın Aşem’in seni mübarek
kılışına orantılı olarak, elinin baðışlamaya muktedir
olduðu kadar vereceðin [armaðanla], Tanrın Aşem
Adına Şavuot bayramını kutla.
11 Tanrın Aşem’in Huzuru’nda, Tanrın Aşem’in, İsmi’ni barındırmak üzere seçeceði yerde neşeleneceksin
– sen, oðlun ve kızın, kölen ve cariyen, şehirlerindeki
Levi ve arandaki Ger, yetim ve dul.
12 Mısır’da köle olduðunu hatırlamalı, tüm bu hükümleri titizlikle yerine getirmelisin.
13 Harman yerin ve şarap mahzenine [ait ürünleri]
topladıðın dönemde, yedi gün boyunca Sukot bayramını kutla.
14 Bayramında neşelen – sen, oðlun ve kızın, kölen ve
cariyen, şehirlerindeki Levi, Ger, yetim ve dul.
15 Aşem’in seçtiði yerde, Tanrın Aşem Adına yedi gün
boyunca kutlama yapacaksın; zira Tanrın Aşem seni
tüm ürününde ve elinin tüm işlerinde mübarek kılacak ve sen, sadece neşeli olacaksın.
16 Tüm erkeklerin, yılda üç kez, [yani] Matsa bayramında, Şavuot bayramında ve Sukot bayramında,
[Tanrı’nın] seçeceði yerde Tanrın Aşem’in Huzuru’n274

da görünmelidir. Ama [bu vakitlerde kişi,] Tanrı’nın
Huzuru’nda boş elle görünmemeli,
17 herkes, Tanrın Aşem’in sana vermiş olduðu bereket
doðrultusunda, [maddi] gücünün verebileceði kadarını [getirmelidir].
Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
İkinci Sefer-Tora açılarak Maftir olarak aşaðıdaki kısım
okunur.
Bamidbar 29:35-39

29
“Sekizinci gün sizin için bir imtina [zamanı]
olacaktır; hiçbir bayaðı melaha yapmayın.
36 “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek yakılan-korban [şeklinde] Ola-korbanı getireceksiniz: genç
bir boða, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu –
[hepsi] kusursuz.
37 Boða için, koç için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
38 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
39 “Bayramlarınızda, Ola-korbanlarınıza, Minha-kor		
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banlarınıza, Nesehlerinize ve Şelamim-korbanlarınıza
dair genel vaatleriniz ve belirli baðışlarınızdan ayrı olarak bunları yapacaksınız.”
Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
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Simhat Tora
Erets-Yisrael’de Şemini Hag Aatseret’in tek günü, Diaspora’da ise bu bayramın ikinci günü aynı zamanda Simhat Tora’dır.
Simhat Tora’da üç Sefer-Tora çıkarılır.
İlk Sefer-Tora’dan aşaðıdaki kısım okunur.
Bu günde sinagogda bulunan tüm erkekler, küçük çocuklar da dâhil olmak üzere Sefer-Tora’ya çaðrılır. Bu amaçla,
önce Vezot Aberaha peraşasında 33:1-26 okunur ve beş
kişi kaldırılır. Daha sonra 33:24-26, sinagogda Tora’ya
kalkmamış kimse kalmayana kadar tekrar tekrar okunur.
Aşkenaz geleneði ise, Vezot Aberaha peraşasını 33:26’ya
kadar sürekli baştan başlayarak okumak şeklindedir.
Devarim 33:1 – 34:12

33
		 1 Ve Tanrı’nın adamı Moşe’nin, ölümünden önce
Bene-Yisrael’e verdiði beraha budur.
2 [Şöyle] Dedi: “Aşem Sinay’dan geldi; onlara Seir’den
ışıdı, Paran daðından göründü ve kutsiyetin on binlerinden [bir kısmıyla] geldi. Saðından kanun ateşini
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[getirdi] onlara.
3 “Üstelik halklara sevgi gösterdi: Tüm kutsalları Elinde! Onlar da Ayaðına toplandılar; Sözlerini üstlendiler:
4 “‘Moşe’nin bize emrettiði Tora, Yaakov Cemaati’nin
miraslıðıdır’ [dediler].
5 “Yeşurun’da Kral oldu halkın başları toplandıðında,
Yisrael’in kabileleri birlik içindeyken.
6 Reuven yaşasın ve ölmesin; bireyleri [hep] sayı [dâhilinde] olsun.”
7 Ve bu Yeuda’ya… Ve [Moşe] dedi: “Dinle ey Aşem,
Yeuda’nın sesini; ve halkına getir onu. Elleri savaşsın onun için ve [Sen,] hasımlarına karşı yardımcı ol
[ona].
8 Ve Levi hakkında [şöyle] dedi: “Tumimin ve Urimin sadık adamına [yakışır] – ki onu Masa’da denemiş,
Tartışma Suları’nda sınamıştın.
9 “Babası ve annesi için ‘Onu görmedim’ diyendir o!
Kardeşini tanımamış ve oðlunu bilmemişti; zira Deyişin’i gözetmişlerdi ve Antlaşman’ı muhafaza edeceklerdi.
10 “Öðretecekler kanunlarını Yaakov’a ve Toran’ı
Yisrael’e. Yerleştirecekler Huzurun’a tütsü ve Mizbeahın’ın üstüne tamamen [yakılan korbanları].
11 “Mübarek kıl, ey Aşem, onun kuvvetini – ve ellerinin eylemine rıza göster. Bellerinden ez [ona karşı]
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kalkanları ve ona nefret besleyenleri – [ki bir daha]
kalkamasınlar.”
12 Binyamin hakkında [şöyle] dedi: “Tanrı’nın sevgilisi, güvenle barınacaktır O’nun yanında. [Şehina] Gün
boyu siper olur ona ve omuzları arasında barınır.”
13 Ve Yosef hakkında [şöyle] dedi: “Aşem’in mübarek
kıldıðı [bir yer olsun] topraðı – göklerin lezzetiyle, çiyle ve derinlerde yatan suyla,
14 güneşin [olgunlaştırdıðı] ürünlerin lezzetiyle ve ayların mahsulünün lezzetiyle,
15 kadim daðların başıyla ve ebedi tepelerin lezzetiyle,
16 toprak ve onu dolduranların lezzetiyle ve çalılıkta
Barınan’ın rızasıyla.
“Gelsin [bu beraha] Yosef’in başına ve kardeşleri arasında seçkin olanın tepesine.
17 “Behordur boðası; görkemlidir ve reem boynuzlarıdır
boynuzları. Onlarla halklara boynuz vuracak birlikte
yeryüzünün uçlarına – ve onlar, Efrayim’in on binleri
ve Menaşe’nin binleridir.”
18 Ve Zevulun hakkında [şöyle] dedi: “Neşelen Zevulun [sefere] çıktıðında; ve Yisahar – çadırlarında.
19 “Halkları daða çaðıracaklar; orada gerçek kesimler
yapacaklar.
“Çünkü denizlerin bolluðuyla emzirilecekler – ve kumlarda gömülü definelerle.”
20 Ve Gad hakkında [şöyle] dedi: “Gad’ı geniş kılan
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[Tanrı] Mübarek’tir.
“Heybetli bir aslan gibi barınır – ve kol kopartır; hem
de kafa.
21 “İlk kısmı kendisi için [uygun] gördü; nitekim orada
[olacaktı] kanun koyucunun gizli payı. Halkın başları
[olarak] geldi; Tanrı[’nın Gözü’nde] doðru olanı yaptı
– ve Yisrael’le hukukunu.”
22 Ve Dan hakkında [şöyle] dedi: “Dan, aslan yavrusudur; Başan’dan sıçrayacaktır.”
23 Ve Naftali hakkında [şöyle] dedi: “Naftali memnundur ve Tanrı’nın bereketiyle doludur. Denizi ve
güneyi[ni] miras al!”
24 Ve Aşer hakkında [şöyle] dedi: “Oðullardan mübarektir Aşer. Kardeşlerinin sevgilisi olacak ve yaða
daldıracak ayaðını
25 “Demir ve bakırdır sürgün; ve günlerin gibidir akanların.
26 “Tanrı gibisi yoktur ey Yeşurun! Yardımındadır Egemen Olan göklere – ve Haşmeti’yle gök kubbelerine.

Buraya gelindikten sonra son üç pasuk, sinagogda herkesin Tora’ya kalkması tamamlanana kadar
sürekli tekrarlanır.
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Tekrarlar sona erdikten sonra, sıradaki pasuðun ilk
sözcüðü olan Meona ile anılan
“Hatan Meona – Meona Damadı” kalkar ve p. 27-29
onun için okunur.
[Orasıdır] Kadim Tanrı’nın meskeni; ve aşaðıdadır
dünyanın kolları.
Düşmanı [senin] önünden kovdu ve dedi: “İmha et!”
28 [Böylece] Yisrael, tahıl ve şıra diyarında güvenle,
yalnız barınacak – Yaakov gibi. Gökleri de çiy damlatacak.
29 Ne mutlu sana ey Yisrael! Kim senin gibidir, ey, yardım Kalkanın ve gurur Kılıcın olan Aşem tarafından
kurtarılan halk! Düşmanların sana yalan söyleyecek,
ama sen onların yükseklerini ayak altına alacaksın.
27

Hatan Meona’dan sonra, “Hatan Mesayem – Bitiren
Damat” Sefer-Tora’ya kalkar ve peraşanın en başından
başlanır ve sonuna kadar okunur.

34
Moşe, Moav ovalarından, Yeriho’nun karşısındaki Nevo daðına, [oradaki] uçurumun başına çıktı.
Tanrı ona Ülke’nin tümünü gösterdi: Dan’a kadar Gilad’ı,
2 tüm Naftali’yi, tüm Efrayim topraklarını, Menaşe’yi
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ve tüm Yeuda topraklarını – Akdeniz’e kadar; 3 Negev’i, Ova’yı, “Hurma Şehri” Yeriho’nun vadisini –
Tsoar’a kadar.
4 Tanrı ona [şöyle] dedi: “Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a ‘Onu soyuna vereceðim’ diyerek yemin etmiş
olduðum ülke budur. Onu sana gözlerinle [göreceðin
şekilde] gösterdim; ancak oraya geçmeyeceksin.”
5 Tanrı’nın kulu Moşe, Tanrı’nın Sözü üzerine, orada,
Moav Ülkesi’nde öldü.
6 [Tanrı] Onu Moav Ülkesi’ndeki ovada, Bet-Peor’un
karşısında gömdü. [Moşe’nin] Mezarını bu güne kadar
kimse bilmedi.
7 Moşe, öldüðünde 120 yaşındaydı; gözü keskinliðini
kaybetmemiş, dinçliði [onu] terk etmemişti.
8 Bene-Yisrael Moşe için Moav ovalarında otuz gün
aðladılar.
Moşe’nin yasının aðlama günleri sona erdi.
9 Yeoşua bin Nun bilgelik ruhuyla dolmuştu, zira Moşe
ellerini onun üstüne dayamıştı. Bene-Yisrael onu dinlediler ve Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduðu şekilde
yaptılar.
10 Yisrael’de Moşe gibi bir peygamber daha çıkmadı.
Tanrı onu yüz yüze bilmişti –
11 Tanrı’nın, Mısır Ülkesi’nde Paro’ya, tüm tebaasına
ve tüm ülkesine karşı yapmak üzere onu gönderdiði
tüm işaretler ve harikalar için
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ve Moşe’nin, tüm Yisrael’in gözleri önünde ortaya
koyduðu kuvvetli elin tümü için ve büyük dehşetin
bütünü için.
12

Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
Tora’yı her yıl tekrar bitirmeye nail olmamızı dileyen kısa
bir dua okunur.
İkinci Sefer-Tora açılır ve Tora’nın yıllık okuma
döngüsünün başlangıcı olarak Bereşit kitabının ilk kısmı
okunur. Bu kısmın okunması için “Hatan Mathil –
Başlayan Damat” Tora’ya kalkar. Berahayı söylemeden
önce “Besimana Tava” sözcükleri söylenir.
Bereşit 1:1 – 2:3

1
Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeryüzünü yarattı.
2 Yeryüzü şekilsiz ve boştu, derinliklerin yüzeyinde karanlık vardı; ancak Tanrı’nın Ruhu suyun yüzeyinde
hareket halindeydi.
3 Tanrı “Işık olsun” dedi ve ışık varoldu.
4 Tanrı ışıðın iyi olduðunu gördü; Tanrı ışık ve karanlıðı birbirinden ayırdı.
5 Tanrı ışıða “Gündüz” adını verdi ve karanlıða “Gece”
adını verdi; akşam oldu ve sabah oldu; bir gün.
1
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Tanrı, “Suyun içinde bir gök olsun ve suyla suyu birbirinden ayırsın” dedi.
7 Tanrı [böylece] göðü yaptı ve göðün altındaki suyla
göðün üstündeki suyu birbirinden ayırdı; ve öyle kaldılar.
8 Tanrı göðe “Gökyüzü” adını verdi; akşam oldu ve
sabah oldu; ikinci bir gün.
9 Tanrı “Gökyüzünün altındaki sular bir yere biriksinler ve kara görünsün” dedi; öyle oldu.
10 Tanrı, kuru topraða “Yeryüzü” adını verdi ve suların
biriktiði yere “Denizler” adını verdi; Tanrı bunun iyi
olduðunu gördü.
11 Tanrı “Yeryüzü bitki yeşertsin. Yeryüzü üzerinde,
tohum üreten otlar ve kendi türüne göre tohum içeren meyveler üreten meyve aðaçları olsun” dedi ve
öyle oldu.
12 Yeryüzü; bitkiler, kendi türlerinde tohum üreten otlar ve kendi türlerine göre tohum içeren meyveler üreten aðaçlar çıkardı; Tanrı bunun iyi olduðunu gördü.
13 Akşam oldu ve sabah oldu; üçüncü bir gün.
14 Tanrı “Gökyüzü kubbesinde, gündüz ve geceyi birbirinden ayırmak için ışık kaynakları olsun” dedi. “Birer işaret olacaklar; bayramları, günleri ve yılları belirleyeceklerdir.
15 Ayrıca gökyüzü kubbesinde, yeryüzünü aydınlatmak
için birer ışık kaynaðı olacaklardır”; ve öyle oldu.
6
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Tanrı [böylece] iki büyük ışık kaynaðını – gündüzün etkin olması için büyük ışık kaynaðını, geceleyin
etkin olması için de küçük ışık kaynaðını – ve [ayrıca]
yıldızları yaptı.
17 Tanrı onları, yeryüzünü aydınlatmaları için gökyüzü
kubbesine yerleştirdi.
18 [Bunu ayrıca] Gündüz ve geceye egemen olmaları
ve ışıkla karanlıðı birbirinden ayırmaları için [yaptı];
Tanrı bunun iyi olduðunu gördü.
19 Akşam oldu ve sabah oldu; dördüncü bir gün.
20 Tanrı “Su, canlı sürüleriyle kaynasın ve yeryüzü
üzerinde uçucular, gökyüzü kubbesinin yüzünde uçsunlar” dedi.
21 Tanrı [böylece] büyük deniz canavarlarını, [ayrıca]
sular içinde kaynaşan, sürünen her bir canlı türünü ve
kanatlı her bir uçucu canlı türünü yarattı; Tanrı bunun iyi olduðunu gördü.
22 Tanrı onları “Verimli olun ve çoðalın; denizlerin sularını doldurun; uçucular da yeryüzünde çoðalsınlar”
diyerek mübarek kıldı.
23 Akşam oldu ve sabah oldu; beşinci bir gün.
24 Tanrı “Yeryüzü her bir canlı türünü – her türde çiftlik hayvanını, toprak hayvanını ve vahşi yeryüzü hayvanını çıkarsın” dedi; ve öyle oldu.
25 Tanrı [böylece] vahşi yeryüzü hayvanı türlerini, çiftlik hayvanı türlerini ve toprakta hareket eden hayvan
16
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türlerini yaptı; Tanrı bunun iyi olduðunu gördü.
26 Tanrı “Görüntümüzde ve benzeyişimizde insan yapalım. Denizin balıklarına, gökyüzünün kuşlarına,
çiftlik hayvanlarına ve tüm yeryüzüne – ve yeryüzü
üzerinde hareket eden tüm toprak hayvanlarına hükmetsin” dedi.
27 Tanrı adamı Kendi görüntüsünde yarattı. Onu Tanrı’nın görüntüsünde yarattı; onları erkek ve dişi olarak
yarattı.
28 Tanrı onları mübarek kıldı. Tanrı onlara “Verimli
olun ve çoðalın. Yeryüzünü doldurun ve onu ele geçirin. Denizin balıklarına, gökyüzünün kuşlarına ve
yeryüzü üzerinde hareket eden tüm hayvanlara hükmedin” dedi.
29 Tanrı “İşte – tüm yeryüzü üzerindeki tohum üreten
her bitkiyi ve tohum üreten meyveleri olan her aðacı
size verdim; sizin için yiyecek olacaklardır” dedi.
30 “Yeryüzünün tüm vahşi hayvanlarına, gökyüzünün
tüm kuşlarına ve yaşayan bir cana sahip olup yeryüzü
üzerinde hareket eden her canlıya ise, yiyecek olarak
tüm yeşil otları [verdim]”; ve öyle oldu.
31 Tanrı yapmış olduðu her şeyi gördü; ve işte – çok
iyiydi. Akşam oldu ve sabah oldu; altıncı gün.
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2
1 Gökyüzü ve yeryüzü, ve onların tüm öðeleri [böyle-

ce] tamamlandı.
2 Tanrı, yedinci günle, yapmış olduðu işi tamamladı ve
yedinci günde, yapmış olduðu tüm işini bıraktı.
3 Tanrı yedinci günü mübarek kıldı ve onu kutsal ilan
etti; çünkü Tanrı, yapmak üzere yaratmış olduðu tüm
işini, bu günde bırakmıştı.
Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
Ardından üçüncü Sefer-Tora açılır ve Maftir olarak
aşaðıdaki kısım okunur.
Bamidbar 29:35-39

29
“Sekizinci gün sizin için bir imtina [zamanı]
olacaktır; hiçbir bayaðı melaha yapmayın.
36 “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek yakılan-korban [şeklinde] Ola-korbanı getireceksiniz: genç
bir boða, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu –
[hepsi] kusursuz.
37 Boða için, koç için ve kuzular için Minhaları ve
Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun
olarak [yapılacaktır].
38 “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
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“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından
ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
39 “Bayramlarınızda, Ola-korbanlarınıza, Minha-korbanlarınıza, Nesehlerinize ve Şelamim-korbanlarınıza
dair genel vaatleriniz ve belirli baðışlarınızdan ayrı olarak bunları yapacaksınız.”
Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
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Aftaralar
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Aftarat Devarim
Hazon Yeşayau – Yeşayau 1:1–27

1
Yeşayau ben Amots’un, Yeuda krallarý Uziyau, Yotam, Ahaz [ve] Yehizkiyau[’nun] dönemlerinde Yeuda [krallýðý] ve [başkent] Yeruşalayim hakkýnda gördüðü [peygambersel] vizyon: 2 Dinleyin ey gökler ve
kulak ver ey yeryüzü, çünkü Tanrý konuştu: Çocuklar
büyüttüm ve yücelttim, ama onlar Bana isyan ettiler.
3 Boða [bile] sahibini bilir ve eşek [bile] yemliðini
[tanýr]; ama Yisrael bilme[k isteme]di, halkým [olmasýna ve onun yardýmýnda olmama raðmen, o, kendisi
için neyin gerçekten iyi olduðunu anlamaya] yoðunlaşmadý.
4 Ah! Günahkâr ulus! Suçlarý aðýr halk! Kötüler soyu!
Yýkýcý çocuklar! Tanrý’yý terk ettiler, Yisrael’in Kutsalý’na nispet yaptýlar, [O’nu dinlemeyi reddedercesine] arkalarýna [dönüp geri] çekildiler.
5 Neyin yüzünden darbe yediniz [diye düşünmüyor,
bunu görmezden gelip] daha da yoldan sapmýşlýk ekliyorsunuz. [Oysa aldýðýnýz cezalar yüzünden] Her baş
hastalýklý her kalp ýstýraplý!
6 Ayaktan başa kadar saðlam yeri kalmadý; kesik, bere,
[cerahat ve kan] akýntýlý yara [dolu. Üzerlerine tedavi
1

290

edici bir toz] serpilmedi, [bir bandajla] sarýlmadý ve
yaðla yumuşatýlmadý. [Günahlarýnýz nedeniyle darbe
üstüne darbe aldýnýz; ama buna raðmen tavrýnýzý düzeltmiyor, günah işlemeye devam ediyorsunuz!]
7 Ülkeniz ýssýz, şehirleriniz ateşte yakýlmýş, topraðýnýz
ise – karşýnýzda, yabancýlar yiyor onu[n ürünlerini];
yabancýlar alaşaðý etmiş gibi ýssýz.
8 Tsiyon-kýzý [=Yeruşalayim, baðý bekleyen nöbetçinin, baðbozumu sonrasýnda býrakýp gittiði,] baðdaki bir
çardak gibi [ýssýz] kaldý – kabak tarlasýndaki [boş] bir
baraka gibi, kuşatma altýndaki bir şehir gibi. 9 Topluluklarýn Efendisi bizi az bir kalýntý [olarak arta] býrakmýş olmasaydý Sedom gibi olur, Amora’ya benzerdik.
10 Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin ey Sedom [halkýnýn
uygulamalarýný benimsemiş] yöneticiler! Tanrýmýz’ýn
Torasý’ný dinleyin ey Amora [sakinlerini kendilerine
örnek almýş] halk!
11 “Bolca [yaptýðýnýz korban] kesimlerinize Benim ne
[ihtiyacým var]!”, diyor Tanrý; “[Korbanlarýn temel
amacý teşuva yapan birinin pişmanlýkla günahýný itiraf
etmesine vesile olmak deðil mi? Teşuva yapmaksýzýn
getirdiðiniz korbanlardan Bana ne!] Býktým koçlar[la
yaptýðýnýz] Ola-korbanlarýnýzdan ve besili hayvanlarýn
içyaðlarýndan. Boðalarýn, kuzularýn ve tekelerin kanlarýný arzulamýyorum [zira günahkârlarýn, formalite
icabý yaptýðý korbanlar Benim Gözüm’de iðrençtir].
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Huzurum’da görünmeye geldiðinizde [size şunu soracaðým: Kalbiniz Bana sadýk olmadýktan sonra,] elinizden bunu – gelip Avlularým’a ayak basmanýzý – kim
rica etti [sizden]?!
13 Artýk deðersiz Minha-korbanlarý getirmeyi kesin. Ýðrenç bir dumandýr o[ndan ayrýlýp yakýlan kýsým] Benim
için. [Roş-]Hodeş, Şabat, toplanma çaðrýsý [yapýlan bayramlar… Ýçinizdeki putperestlik] günah[ý] ile [bu özel
günlerde Huzurum’da gerçekleştirdiðiniz] toplantýya
tahammül edemeyeceðim [çünkü bu ikisinin bir arada
olmasý çelişkidir.
14 Roş-]Hodeşlerinizden ve bayramlarýnýzdan nefret
etti Ruhum; Benim için birer külfet halini aldý, taşýmaktan yoruldum.
15 Elinizi [dua etmek üzere] açacaðýnýz zaman Gözlerim’i sizden kaçýracaðým. Dualarýnýzý arttýrsanýz bile
dinlemeyeceðim; [çünkü] elleriniz [döktüðünüz] kanlarla dolu.
16 “Yýkanýn, paklanýn, ettiklerinizin kötülüðünü Gözlerim’in önünden kaldýrýn, kötülük yapmaktan vazgeçin.
17 Ýyilik yapmayý öðrenin, adaleti [tecelli ettirmek
için davalarý iyice] araştýrýn, haksýzlýða uðrayaný[n davasýný] düze çýkarýn, yetimin davasýný elinize alýn, dulun mücadelesini verin.”
18 “Hadi gelin birlikte muhakeme edelim” diyor Tanrý.
12
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“Günahlarýnýz kýpkýzýl olsa bile, kar gibi beyazlayacak;
kýrmýzböceði gibi kýrmýzý olsa bile yün gibi olacak.
19 Eðer yanaşýr ve itaat ederseniz Ülke’nin iyiliðini yiyeceksiniz.
20 Ve eðer reddedip isyan ederseniz, kýlýca yem olacaksýnýz; çünkü Tanrý’nýn Aðzý konuştu.”
21 Sadýk şehir nasýl bir fahişeye dönüştü! Adaletle dolu
[şehrim] – dürüstlük barýnýrdý orada. Ama şimdi katiller.
22 Gümüşün cürufa dönüştü, şarabýn su katýlmýş [halde].
23 Yöneticilerin yoldan çýkmýşlar ve hýrsýzlarýn ahbaplarý [haline gelmişler]. Hepsi rüşvet seviyor ve kayýrmalar peşinde [koşuyor]. Yetimin davasýný ele almazlar, dulun mücadelesi onlara gelmez.
24 Bu yüzden – Yisrael’in Kahramaný, Topluluklarýn
Tanrýsý Efendi’nin sözü – Ah! [Cezaya hazýrlanýn.
Böylece] Kendim’i karşýtlarýmdan rahatlatacaðým ve
düşmanlarýmdan intikamýmý alacaðým.
25 Elim’i senin üzerine [seni cezalandýrmak için tekrar tekrar] geri çevirecek, [seni] kül suyu[yla temizler]
gibi cürufundan arýtacak ve [saf gümüşüne karýşmýş]
tüm yabancý alaşýmlarýný [yani içindeki günahkârlarýný
senin içinden] ayýracaðým.
26 Yargýçlarýný eskiden olduðu şekilde geri getireceðim
– ve danýşmanlarýný başta olduðu gibi. Bunun ardýndan
293

sana dürüstlük kenti, sadýk şehir diye hitap edilecek.
27 Tsiyon, [düşmanlarýn elinden, içinde tecelli ettirilecek] adalet sayesinde kurtulacak – [ona geri] dönenleri [veya teşuva yapanlar] ise, [gösterecekleri] doðruluk sayesinde.
*
“Telat DeFuranuta – Keder/Felaket Üçlüsü” olarak
bilinen Aftaralar’ýn sonuncusu olan bu Aftara daima
Tişa BeAv’dan önceki Şabat günü okunur. Rabi Mendel Hirsch’in işaret ettiði üzere, peygamber Bet-Amikdaş’ýn yýkýlýşý için deðil, buna yol açan sebepler nedeniyle yakýnmaktadýr. Bu “yýllýk ders”, ulusal Tişa BeAv
mateminin sadece geçmişteki bir olay olmadýðýný,
günümüz için de son derece güncel olduðunu vurgulamaktadýr. Erets-Yisrael’in, Kutsal Şehir Yeruşalayim’in ve Bet-Amikdaş’ýn yýkýmýyla yaşanan acýlar ve
büyük kayýp için inleyip sýzlanmak yeterli deðildir. Bu
matem, bizim günümüzdeki duygularýmýzýn, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin üzerinde samimi bir tetkike başlamak için bir vesile olarak deðerlendirilmelidir.
Atalarýmýzý binlerce yýl önce – hem de bir deðil, iki
kez – sürgüne gönderen o tavýr ve davranýşlarý ortadan kaldýrmak için neler yaptýk? Tanrý ibadetine olan
yaklaşýmýmýzý bir yaşam tarzý, göreve adanmýş bir ya294

şam haline getirmek için ne şekilde geliştirdik? Acaba
aðzýmýzdan çýkan sözlerle yaptýðýmýz ibadet, peygamberin tanýmladýðý korbanlar gibi sadece formalite icabý yerine getirilen, ama hiçbir zaman özümsenmeyen,
hiçbir zaman kalpten çýkmayýp sadece bir dudak sporu olmaktan öteye gitmeyen birer külfet mi, deðil mi?
Ve yine Rabi Hirsch’in dile getirdiði gibi: “Acaba Yahudi yaşantýmýz, Tanrý’nýn Bet-Amikdaşý’nýn aramýzda
tekrar inşa edilmesi için deðerli bir ortam yara-tacak
kadar Yahudi ruhuyla derinlemesine bezenmiş, Yahudi tarzý düşünceyle, Yahudilik bilgisiyle, Tora’nýn her
şeyi kapsayan ve derin içeriði konusundaki bilgiyle
týka basa dolu hale geldi mi? Acaba Yisrael ile Tanrýsý
arasýndaki körfez, her zamankinden daha geniş bir şekilde esniyor deðil mi?”
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Aftarat Vaethanan
Nahamu – Yeşayau 40:1–26

40
“Avutun [ey peygamberler; teselli kehanetleriyle] avutun halkýmý” diyor Tanrýnýz.
2 “Yeruşalayim’in [ve oradan sürülen Yisrael’in] kalbine hitap edip ona seslenin [ve deyin] ki [sürgün] süresi doldu; zira suçu af buldu, çünkü tüm günahlarýna
karşýlýk [cezasýný] Tanrý’nýn Eli’nden [iki sürgün şeklinde] çift kat aldý.
3 “Çölde bir ses sesleniyor: Aşem’in yolunu açýn; Tanrýmýz için bozkýrda bir yol düzleyin!
4 Her çukur yükselsin, her dað ve tepe alçalsýn. Yamuk
[yol] düzlüðe, engebeli [arazi] ovaya dönüşsün.
5 Tanrý’nýn Görkemi açýða çýkacak ve tüm bedenler
birlikte görecekler – çünkü Tanrý’nýn Aðzý konuştu.”
6 Bir ses [Tanrý’nýn Sesi, peygambere] “Seslen!” diyor.
“Ne sesleneyim?” diyor [peygamber ve Tanrý’dan cevap alýyor:] “Tüm bedenler çimendir ve tüm baðlýlýðý
kýr çiçeði gibidir. 7 Çimen kurur, çiçek solar Tanrý’nýn
Nefesi ona doðru esince; gerçekten, çimendir halk.
8 Çimen kurur, çiçek solar; ama Tanrýmýz’ýn Sözü ebediyen ayaktadýr.
9 “Yüksek bir daða çýk ey Tsiyon’un müjdecisi. Sesini
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kuvvetle yükselt ey Yeruşalayim’in müjdecisi. Yükselt,
korkma; Yeuda şehirlerine söyle: Ýşte Tanrýnýz!
10 Ýşte, Efendi Aşem [düşmanlara karşý] kuvvetle gelecek, Kolu O’nun Adýna hükmedecek [onlara]. Ýşte,
[tsadikler için öngördüðü] ödülü yanýnda, ücreti önündedir.
11 Bir çoban gibi otlatacak sürüsünü, Kolu’yla bir araya toplayýp kuzularý baðrýnda taşý-yacak, yavrularý güdecek.
12 “Suyu kim yumruðuyla ölçtü? Gökleri [kim] karýşla hazýrladý? Yeryüzünün tozunu [kim] ölçekle ölçtü?
[Kim] Tarttý daðlarý tartýyla ve tepeleri teraziyle?
13 Tanrý’nýn Ruhu’nu kim yönlendirdi ve [Tanrý,] tasarýsýný [hangi] insana bildirdi?
14 [Tanrý] Kime danýştý da [bu kişi] O’na anlayýş kattý,
O’na adalet yolunu öðretti ve anlayýş yolunu bildirdi?
15 “Ýşte; [Tanrý’yý tanýmayý reddeden] uluslar bir kova[nýn altýn]dan [damlayan tek bir] acý damla gibi ve
terazi [kefesindeki] maden tozu gibi [etkisiz] sayýlýrlar.
Ýşte; adalar [rüzgârla] savrulan ince [birer toz zerresi]
gibidir [O’nun Gözü’nde].
16 Lübnan[’ýn tüm sedirleri bile Mizbeah’ý] yakmaya
yetmez; [tüm] hayvanlarý da Ola-korbanýna yetmez!
17 “Tüm uluslar yokmuş gibidir O’nun karşýsýnda; hiçlik ve boşluk sayýlýrlar O’nun için. 18 Kime benzetebilirsiniz Tanrý’yý? Ve hangi benzeyişi mukayese edebi297

lirsiniz O’na?
19 Bir ustanýn döktüðü, altýn kuyumcusunun [onu kaplamak üzere üzerine altýn] yaydýðý, gümüş kuyumcusunun [yerinden oynamamasý için] gümüş zincirler [yaptýðý] bir heykel[le] mi [mukayese edeceksiniz Tanrý’yý?
20 Put yapýmýna altýn ve gümüş baðýşý] adama gücü olmayan [bir fakir,] çürümeyecek bir aðaç seçerek, çökmeyecek bir heykel yapmak üzere kendisine becerikli bir usta arar. [Böyle bir heykele mi benzeteceksiniz
Tanrý’yý?!
21 Sadece mantýk yürüterek bile] Bilemez misiniz? [Yok,
eðer bunu yapamýyorsanýz, Tanrý’yý arayýp bulmuş birinden] Dinleyemez misiniz? [Ve her şey bir yana] Size
[nesiller boyu aktarýlagelmiş bilgiler doðrultusunda]
en baştan söylenmiş deðil mi? [Hâlâ] Anlayamadýnýz
mý yeryüzünün temellerini [Kimin yarattýðýný?]
22 Dünya[nýn etrafýný her yönden] çeviren [göklerde]
Oturan [O’dur ve dünyanýn] Sakinleri çekirgeler gibidir [O’nun Gözü’nde. O’dur] gökyüzünü ince [bir
perde] gibi yayan ve barýnmaya uygun kýlmak için onu
bir çadýr gibi geren.
23 [O’dur] Hükümdarlarý birer hiçe çeviren; yeryüzünün yargýçlarýný birer boşluða benzer hale getiren.
24 [Bunlar öyle bir duruma gelir ki] Hiç dikilmemiş,
hatta hiç ekilmemiş [gibi olurlar]; hatta [eski konumlarýndan söküldükten sonra] topraktaki kütükleri bile
298

köksüz [kalýr ve bir daha eski yüksek konumlarýna ulaşamazlar]. Nefesini onlara doðru verir ve kururlar; bir
fýrtýna taşýr onlarý anýz [taşýr] gibi.
25 “Beni kime benzeteceksiniz ki onunla eşit olayým? –
diyor Kutsal [Tanrý].
26 “Gözlerinizi yüceliklere kaldýrýn ve görün. Kim yarattý bunlarý? [Tüm bu yýldýz] Topluluklarýný, sayýsýyla çýkaran[dýr O!] Kudretinin bolluðuyla ve gücünün
kuvvetiyle [kaç tane yýldýz olduðunu bilir ve] her birini [kendisine uygun] ismiyle çaðýrýr; biri [bile] eksik
kalmaz!”
*
Tişa BeAv ve Roş Aşana arasýndaki yedi Aftara, “Şiva
DeNehamata – Teselli Yedilisi” olarak adlandýrýlýr: Bu
Aftaralar I. Bet-Amikdaş’ýn yýkýlýşýndan sonra halka teselli ve ümit veren kehanetler içerir ve hepsi de, içerdikleri kehanetlerin yarýsý acýyý, diðer yarýsý da teselliyi
anlatan Yeşayau kitabýnýn son bölümlerinden alýnmýştýr. Şiva Asar BeTamuz ve Tişa BeAv arasýndaki üç
matem Aftarasý gibi bunlar da haftanýn Peraşasý ile ortak konulara sahip deðildir. Ýlginç olan, Ki Tetse haftasýnda okunan Aftara’nýn yýl içinde daha önce Noah
[=“teselli”] haftasýnda da okunmuş olmasýdýr.
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Midraş (Pesikta Rabati 30:30) Tanrý’nýn, Yeruşalayim’i
avutmak üzere Avraam Avinu’yu elçisi olarak atayacaðýný belirtir. Ancak Yeruşalayim teselli bulmayý reddedecektir. Bunun üzerine Tanrý, Yitshak’ý gönderecek ama yine sonuç alamayacaktýr. Sonra gönderilecek
olan Yaakov ve Moşe de bir şeyi deðiştiremeyecektir.
Yeruşalayim’in elçilerle teselli bulmayacaðýný görünce
Tanrý şehri bu kez Bizzat teselli edecektir.
Teselli Aftaralarý’nýn ilk dördünün açýlýş cümleleri bu
Midraş’a dayanak oluşturur. Vaethanan Aftarasý’nda
ilk pasuk “Avutun [ey Avraam, Yitshak, Yaakov ve
Moşe];] avutun halkýmý. Yeruşalayim’in kalbine hitap
edin…” demektedir. Ekev Aftarasý’nda buna bir nevi
cevap vardýr: “Tsiyon ‘Tanrý beni terk etti’ diyor, ‘ve
Efendim unuttu beni’” Elçiler Tanrý’ya Ree Aftarasý’nýn
ilk cümlesiyle rapor vermektedirler: “Istýraplý, fýrtýnayla
savrulmuş [Yeruşalayim] teselli bulmadý…” Bunun üzerine Tanrý, Şofetim Aftarasý’nýn ilk cümlesiyle konuyu Bizzat ele almaktadýr: “Benim! Benim sizi avutacak
olan…”
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Aftarat Ekev
Vatomer Tsiyon – Yeşayau 49:14–51:3

49
		 14 Tsiyon “Tanrý beni terk etti” diyor, “ve Efendim unuttu beni”.
15 [Yanýlýyor…] Unutur mu bir kadýn bebeðini, rahminin çocuðunu merhametten [men edecek kadar?!
Evet; belki bazen] böyleleri bile unutur; ama Ben seni
[hiçbir zaman] unutmayacaðým!
16 Ýşte, Ayalar[ým]’a hakkettim seni; [yýkýk] surlarýn
hep karşýmdadýr [birer hatýra olarak].
17 Çocuklarýn acele edecekler [sana geri dönerken];
seni yýkanlar ve harap edenler [ise] senden çýkacaklar.
18 Gözlerini etrafa kaldýrýp gör; [çocuklarýnýn] hepsi
toplanýp sana geldiler. Yemin edi-yorum – Tanrý’nýn
Sözü – ki hepsini ziynet eşyasý gibi takýnacaksýn, onlarý
birer gelin gibi [süs olarak] baðlayacaksýn.
19 Yýkýntýlarýn, ýssýz yerlerin ve harap olmuş topraklarýn
[senin için bir endişe ve ýstýrap sebebi olmasýn]; zira
şimdi [bunlarýn hepsi, kalabalýk nedeniyle] oturmak
için çok dar kalacak, seni yutanlar ise uzaklaşacaklar.
20 Yoksun kaldýðýn çocuklarýn [Yisrael’in], kulaklarý301

na [gelecek şekilde birbirlerine] “Bu yer bana dar; benim için biraz öteye git de oturayým” diyece[ði günler
gelece]k.
21 [Ve sen] Ýçinden “Bunlarý bana kim doðurdu?” diyeceksin, “üstelik ben [çocuklarýmdan] yoksun yapayalnýzdým; [çocuklarý] sürülmüş ve avare [olan biriydim].
Öyleyse bunlarý kim büyüttü? Ýşte, ben yalnýz kalmýştým; bunlar nerede[ydiler]?”
22 Şöyle diyor Tanrý Aşem: Ýşte; Elim’i uluslara kaldýracaðým, halklara doðru yükselteceðim sancaðýmý.
Oðullarýný giysilerinin eteðinde getirecekler ve kýzlarýn
omuz üstünde taşýnacak.
23 Krallar dadýlarýn olacak ve prensesleri sütannelerin.
Sana doðru, yere kapanacaklar ve ayaðýnýn tozunu yalayacaklar. Ve bileceksin ki Ben, Beni özlemle bekleyenleri utandýrmayacak olan Aşem’im.
24 [Diyorsunuz ki] “Kudretli [bir savaşçý olan Esav’ýn
elinden, elde ettiði] ganimet alýnabilir mi? Tsadik [Yaakov’un] tutsaklýktan kaçmasý mümkün mü?”
25 [Bu endişeye yer yok!] Çünkü şöyle diyor Tanrý:
Kudretlinin esirleri bile [elinden] alýnacak, zorbanýn
ganimeti [bile] kaçacaktýr. Seninle kavga edenlerle
Ben kavga edeceðim ve çocuklarýný Ben kurtaracaðým.
26 Sana hakaret edenleri[n] etlerini [yýrtýcý hayvanlara] yedireceðim ve [kuşlar,] onlarýn kanlarýyla, tatlý
şarap [içmiş] gibi sarhoş olacaklar. Tüm bedenler bile302

cek ki Ben, seni kurtaran Aşem, seni özgür kýlan ‘Yaakov’un Kahramaný’yým.

50
Şöyle diyor Tanrý: “Hani [yanýmdan] uzaklaştýrdýðým annenizin [=ulusunuzun] boşanma belgesi?
[Var mý böyle bir şey?] Veya kimmiş [borç karşýlýðýnda] sizi kendisine sattýðým alacaklým? [Var mý böyle
biri? Yok! Ama] Ýşte; suçlarýnýz karşýlýðýnda satýldýnýz
ve isyanlarýnýz nedeniyle [yanýmdan] uzaklaştýrýldý anneniz. [Ama eðer teşuva yaparsanýz Ben de sizi elbette
geri kabul edeceðim.]
2 Geldiðimde neden kimse yoktu? [Neden, sizi teşuvaya] Çaðýrdým [da] cevap veren olmadý? Elim [sizi]
kurtarmaktan [aciz kalacak kadar] kýsaldý mý ki? Bende kurtaracak kuvvet yok mu? Ýşte; [sadece bir] çýkýşmamla denizi kuruturum, nehirleri çöle çeviririm; kokuşur balýklarý susuzluktan ve ölürler susamýşlýktan.
3 Gökyüzüne koyuluk giydiririm, çuvalý giysileri haline
getiririm.”
4 Efendim Aşem, yorguna [yani Tanrý’nýn Sözü’ne
susamýş kişiye] Söz [öðretmeyi ve bunu] zamana uygun [bir şekilde yapmayý] bilmem için bana [tecrübeli
öðretmenlere özgü] bir öðretim dili verdi. Uyandýrýr
[beni] her sabah; kulaðýmý uyandýrýr [mesajýný] dinle		
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mem için [bir öðretmenin] öðrenciler[i uyandýrmasý]
gibi.
5 Efendim Aşem kulaðýmý açtý ve ben, [beni görevlendirdiðinde O’na] karşý gelmedim, [O’nun Sözü’nü, hedefine ulaştýrmaktan kaçýnýp] geriye çekilmedim.
6 [Aksine, gerektiðinde] Bedenimi dayakçýlara verdim
ve yanaklarýmý [sakal] yolanlara. Yüzümü gizlemedim
aşaðýlamalardan ve tükürükten.
7 Çünkü Efendim Aşem bana yardým eder; bu yüzden
aşaðýlama[lardan etkilen]medim. Bu yüzden [Tanrý’nýn Sözleri ne kadar aðýr olursa olsun, onlarý iletirken] yüzümü çakmak taşý gibi [sert ve etkilenmez] kýldým. Utan[dýrýl]mayacaðýmý biliyordum.
8 Beni haklý Kýlan yakýndadýr. Kim benle tartýşacak?
[Haydi] Birlikte boy ölçüşelim. Kimmiş davalým? Yaklaşsýn bana.
9 Ýşte, Efendim Aşem bana yardým edecek, kimdir beni
haksýz çýkaracak? Ýşte; hepsi bir bez parçasý gibi yýpranacaktýr, güve yiyecektir onlarý.
10 Aranýzdan kim Tanrý korkusuna sahiptir, kulunun
sözünü dinler? Karanlýklarda yürüyor[sa] ve aydýnlýðý
yok[sa bile] Aşem’in Ýsmi’ne güvensin ve Tanrýsý’na
yaslansýn.
11 [Ama] Ýşte, [biliyorum ki neredeyse] hepiniz [Tanrý’nýn öfkesinin] ateş[ini] tutuşturan, kývýlcýmlara
sarýnmýş [kişilersiniz]. Ateşinizin alevinde gidin ve
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yaktýðýnýz kývýlcýmlarda. [Bunun sert karşýlýðý geldiðinde bilin ki bu rastlantý deðildir; Bizzat Benim] Elimden
gelmiş [olacak] bu başýnýza ve [sonunda] ýstýrap içinde
[ölüme] yatacaksýnýz.

51
		

1 Dinleyin beni ey dürüstlük peşinde olanlar, Tan-

rý’yý arayanlar. Yontulup çýkarýldýðýnýz kayaya bakýn ve
kazýlýp çýkarýldýðýnýz çukurun deliðine. 2 Babanýz Avraam’a bakýn ve sizi dünyaya getiren Sara’ya. Çünkü
bir [başýna olduðu zaman] çaðýrdým onu; mübarek kýldým ve çoðalttým onu. [Ve siz de uluslar arasýnda tek
başýnýza olmanýza raðmen, size de aynýsýný yapacaðým.]
3 Çünkü Tanrý Tsiyon’u avuttu, tüm yýkýntýlarýný teselli etti. Çölünü Eden gibi yaptý ve bozkýrýný Tanrý’nýn
Bahçesi gibi. Neşe ve mutluluk bulunacak onda, şükran ve şarký sesi…
*
Aftara, Yeşayau kitabýndan, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i
insanlýða Kendi elçisi olarak seçmekle onurlandýrmasýný ifade eden “milletler üzerinde bir ýşýk” tanýmýný
içeren kýsýmdan alýnmýştýr. Ancak Bene-Yisrael, günahlarý sebebiyle manevi düzeylerinde büyük kayba
uðramýşlar, diðer halklarýn arasýna sürülmüşler ve bu
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arada, “acaba her şey bitti mi?”, “acaba kaderimiz tarihte bir sayfa olarak kalmak mý?” gibi sorularla baş
başa kalmýşlardýr. Aftara, Tsiyon’un, yani Yeruşalayim’in bir aðýtýyla başlamaktadýr. Yeruşalayim, sürgünün, Tanrý’nýn, Şehri’ni terk ettiðine dair bir kanýt
olduðu ve Sinay’daki antlaşmanýn iptal olduðu konularýnda endişe etmektedir.
Tanrý bu aðýta, sevgi ve duyguyla, Yeruşalayim’in bir
gün tekrar şu anda dünyaya daðýlmýş durumda olan
çocuklarýyla süsleneceði konusunda garanti vererek
cevap verir. Tanrý, sözle-rine devam ederek, sürgünün
Bene-Yisrael ve Tanrý arasýndaki baðý koparamayacaðýný vurgular. Yeşayau, Bene-Yisrael’in aðzýndan konuşarak, tüm darbe ve aşaðýlamalara raðmen ümit-sizlik içinde olmadýðýný söyler; zira Tanrý’nýn, Halký’nýn
yok olmasýna izin vermeyeceðini ve kurtuluşun bir gün
geleceðini bilmektedir. Bu sebeple tüm Bene-Yisrael’e
seslenerek, Avraam ve Sara’nýn çocuklarý olduðunu
hatýrlatýr ve Tanrý’nýn onlarý teselli edeceðini müjdeler. Aftara, Tanah’taki en etkili lirik ifadelerden birisi
ile sona erer ve çölün Eden’e, aðýtlarýn da neşeli şarkýlara dönüşeceði konusunda garanti verir.aa
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Aftarat Ree
Roş-Hodeş Elul Ree peraşasýnýn okunduðu Şabat’a rastladýðý zaman
bazý cemaatler Roş-Hodeş aftarasýný okurlar.
Ýstanbul geleneði böyle deðildir ve aşaðýdaki aftara
okunur.
Aniya Soara – Yeşayau 54:11–55:5

54
Istýraplý, fýrtýnayla savrulmuş [Yeruşalayim ve
Yisrael] teselli bulmadý. Ýşte Ben [senin] taş zeminini
deðerli taşlarla kaplayacaðým ve temellerini safirden
yapacaðým.
12 Pencerelerini yakuta, kapýlarýný lâla ve tüm sýnýrlarýný deðerli taşlara çevireceðim.
13 Tüm çocuklarýn [o kadar bilge olacaklar ki Bizzat]
Tanrý’nýn öðrencileri [mertebesine ulaşacaklar], büyük [olacak] çocuklarýnýn barýşý.
14 [Yapacaðýn] Dürüstlük sayesinde saðlamlaşacaksýn. [Sana yönelik] Zulümden uzaklaşacaksýn, çünkü
korkmayacaksýn; ve korkudan [uzaklaşacaksýn], çünkü sana yaklaşma-yacak.
15 Ýşte, sana karşý bir araya gelecekler, ama Benden
kaynaklanmayacak bu. Kimin senle çekişmesi olursa,
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senin yüzünden düşecek.
16 Ýşte! Ben yarattým kömür ateşini körükleyerek işi
için silah üreten ustayý. Ve Ben yarattým zarar veren
tahripçiyi.
17 Sana karşý keskinleştirilen hiçbir silah başarýlý olmayacak ve seninle [boy ölçüşmek üzere] yargýya kalkan
tüm dilleri haksýz çýkaracaksýn. Tanrý’nýn kullarýnýn
mirasý budur ve dürüstlükleri Ben’dendir – Tanrý’nýn
Sözü.

55
Hey tüm susamýşlar! Suya [– Tora’ya –] gelin!
Parasý olmayanlar [bile], gelin satýn alýn ve yiyin. Gelin
parasýz ve ücretsiz satýn alýn şarap ve sütü. [Tanrý’nýn
Sözü’ne susamýş olanlar, hiçbir karşýlýk gerekmezsizin
peygambere gidip dinlesin.]
2 Ekmek olmayan şeye neden para harcayasýnýz ve çabanýzý, doyurmayan şeye? Beni dikkatle dinleyin ve iyi
[olaný] yiyin, ruhunuz bolluktan keyif alsýn.
3 Kulaðýnýzý verin ve bana gelin. Dinleyin ve ruhunuz
canlansýn. Sizinle ebedi bir antlaşma yapacaðým ey
David’in sadýk takipçileri.
4 Ýşte, [David’i] uluslar için şahit tayin ettim, uluslarýn
lideri ve amiri [yaptým onu].
5 Ýşte, tanýmadýðýn ulusu çaðýracaksýn ve seni tanýmayan ulus sana koşacak Tanrýn Aşem uðruna, Yisrael’in
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Kutsalý’na; çünkü seni görkemli kýldý.
*
Peygamber Yeşayau, Maşiah dönemiyle ilgili lirik kehanetinde, para biriminin dürüstlük, savunmanýn
Tanrý’ya güven olduðu ve gereksinimlerin Tanrý’nýn
Sözü’ne uymakla edinildiði bir dünyadan bahsetmektedir. Bu dönemde Bene-Yisrael’in lideri, Kral David’in
soyundan gelen birisi olacaktýr ve diðer tüm uluslar,
onun bu statüsünü kabullenecektir. Çünkü meydana
gelecek tüm olaylar sonunda, bütün uluslar Tanrý’nýn
Bene-Yisrael’e vermiş olduðu sözü tuttuðuna şahit olacaklar ve O’nun Halký’ný yücelttiðini göreceklerdir.aa
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Aftarat Şofetim
Anohi Anohi – Yeşayau 51:12–52:12

51

“Benim! Benim sizi avutacak olan. Kimsin sen
[ey Yisrael, bir düşün. Tsadiklerin kýzýsýn sen! Öyleyse
neden] korkuyorsun [er ya da geç] ölecek [olan] faniden, [bu dünyaya, sonunda kuruyup giden bir] çimen
[gibi] yerleştirilen insanoðlundan?
13 [Neden] Unuttun seni yapan, gökleri seren ve yeryüzünü temelli kýlan Tanrý’yý da sürekli, gün boyunca baskýcý [düşmanlarýn] gazabýndan korkuyorsun [o
seni] imha etmeye hazýrlanýrken? Hem, nerede ki baskýcýnýn gazabý?
14 [Sürgünde] Göçebe [haldeki Yisrael’in] serbest kalmasý hýzlý olacak. [Sürgünde olduðu zamanlarda bile
tamamen] imha [olacak şekilde] ölmeyecek, ekmeði
de eksik olmayacak.
15 Ben, Tanrýn Aşem, [gerektiðinde, Yisrael’in geçmesi için yaptýðým gibi] denizi yararým, [gerektiðinde de,
Mýsýrlýlar’ýn üstüne kapanmasý için yaptýðým gibi emrederim ve] dalgalarý gürler – Topluluklarýn Efendisi’dir
O. [Öyleyse neden Bana güvenmiyorsun?
16 Seni yýldýzlara ve topraðýn tozuna benzetmiştim. Yýldýzlarýn mekâný olan] Gökleri dikmek için, [topraðýn
tozunun mekâný olan] yeryüzüne temel saðlamak için,
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Tsiyon’a “Halkýmsýn sen!” demek [ve bunu, sana olan
bu yakýnlýðýmý görecek olan diðer herkese de dedirtmek] için. Sözlerim’i senin [peygamberlerinin] aðzýna
yerleştirdim ve Elim’in gölgesiyle örttüm seni.
17 Uyan! Uyan, kalk, ey Gazabý’nýn kadehini Aşem’in
Eli’nden içmiş olan Yeruşalayim! Zehir kadehinin posasýný [bile] içtin kuruttun!
18 Ona rehberlik edecek kimsesi yok doðurduðu tüm o
çocuklar içinde; ve yok bir elinden tutaný, büyüttüðü
tüm o çocuklar içinde.
19 Bu iki [felaket] geldi başýna, kim [senin için başýný
anlayýşla] sallayacak? Talan ve yýkým; kýtlýk ve kýlýç.
Kim[le – bunu yaşamýş başka hangi halký örnek göstererek –] avutayým seni?
20 Çocuklarýn [açlýk ve susuzluktan] dermansýz kaldýlar, her sokaðýn başýna serildiler að[a yakalanmýş] yaban öküzü gibi. Aşem’in gazabýyla, Tanrýn’ýn sert çýkýşmasýyla dolular.
21 Bu yüzden şunu dinle şimdi [sen] ýstýraplý, sarhoş –
ama şaraptan deðil – [kadýn; Yeruşalayim].
22 Şöyle diyor Efendin Aşem ve Halký’nýn davasýný ele
alan Tanrýn: Ýşte, alýyorum elinden zehir kadehini, gazabýmýn kadehinin [dibindeki] posasýný. Onu bir daha
içmeyeceksin.
23 Onu, sana “Eðil de geçelim” diyen – ve bu nedenle
bedenini topraðýn zemini gibi, geçenler için bir sokak
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gibi yaptýðýn – işkencecilerinin eline yerleştireceðim.

52
		 1 Uyan! Uyan! Kuvvetini kuşan ey Tsiyon! Ýhtişam giysilerini giyin ey Yeruşalayim, Kutsal şehir!
Çünkü sana karşý sünnetsiz ve tame [düşmanlar] bir
daha hiç gelmeyecek.
2 Silkin tozdan, [yerden] kalk [ve koltuða] otur Yeruşalayim. Kendini boyunduruk baðlarýndan serbest kýl
ey tutsak Tsiyon-kýzý.
3 Çünkü şöyle diyor Tanrý: Karşýlýksýz satýldýnýz[; sizi
düşmanlarýnýzýn eline onlardan karşýlýk almadan teslim ettim. Bu yüzden] kurtulacaksýnýz, ama parayla
deðil.
4 Çünkü şöyle diyor Tanrý: Mýsýr[’a] indi halkým ilk
olarak, orada geçici bir süre yaşamak için. [Dolayýsýyla
onlara zor zamanlarýnda kapýlarýný açan Mýsýrlýlar’a bir
şükran borcu vardý ve kölelikle bunu fazlasýyla ödedi.
Ama] Asur ona nedensiz yere zorbalýk etti.
5 Ve şimdi; [Edom – Roma – sürgününde] Benim
burada neyim var? [Neden çocuklarýmý hâlâ sürgünde tutuyorum?] – Tanrý’nýn [gelecekteki kurtuluş zamanýnda söyleyeceði] Sözü – halkým karşýlýk olmaksýzýn alýndý. [Düşmanýn] Hükümdarlarý kendilerini
övüyorlar – Tanrý’nýn Sözü – ve sürekli, gün boyu, Ýs312

mim aşaðýlanýyor.
6 Bu yüzden, [kurtuluş gerçekleşeceði zaman] bilecek
halkým Ýsmim’i; bu yüzden [işte] o gün [bilecekler] ki
Benim O konuşan. Ýşte buradayým.
7 Ne kadar hoş, daðlarýn üstünde müjdecinin ayaklarý!
Barýş duyuruyor, iyi haberler veriyor, kurtuluşu duyuruyor, Tsiyon’a diyor: “Tanrýn Kral oldu[ðunu herkese
gösterdi]!”
8 [Ýşte] Gözcülerinin sesi! Seslerini yükselttiler. Birlikte neşeli şarkýlar söyleyecekler, zira çýplak gözleriyle
[kesin bir şekilde] görecekler Tanrý’nýn Tsiyon’a dönüşünü.
9 [Aðzýnýzý] Açýn birlikte şarký söyleyin ey Yeruşalayim’in yýkýntýlarý; çünkü avuttu Tanrý halkýný, kurtardý Yeruşalayim’i.
10 Açýða çýkardý Tanrý kutsal Kolu’nu tüm uluslarýn
gözleri önünde ve dünyanýn tüm uçlarý gördüler Tanrýmýz’ýn kurtarýşýný.
11 Çekilin! Çekilin! Çýkýn oradan! [Sürgünde kalmayýn.] Tame [şeylere] dokunmayýn. [Hangi şehirdeyseniz] Çýkýn onun içinden. Kendinizi paklayýn ey
Tanrý’nýn teçhizatýný taşýyanlar.
12 Çünkü telaşla olmayacak çýkýşýnýz ve kaçarak gidecek deðilsiniz; zira önünüzden giden Aşem’dir; arkanýzý
koruyan da [yine] Yisrael’in Tanrýsý’dýr.
313

*
Peygamber kehanetinde, aðýr acý tasvirleri ile Tanrý’nýn
vermiş olduðu sözü yerine getirmesinden kaynaklanan
mutluluðu belirten lirik hatýrlatmalar arasýnda gidip
gelir. Zira bu, Bene-Yisrael’in tarihinin küçük bir prototipidir: Durum ne kadar güç olursa olsun, ümit daima mevcuttur. Maşiah’ýn her an gelebileceði, Yahudi
inancýnýn en temel prensiplerindendir ve bu sebeple sürgün ve acýlar arasýnda dolaşýlýrken bile, daima
Tanrý’nýn, “Anohi Anohi U Menahemhem – Benim! Benim sizi avutacak olan” sözlerinin hatýrda tutulmasý gerekir. Tanrý’nýn Yeruşalayim’e neşeyle, “Uyan!
Uyan! Kuvvetini kuşan ey Tsiyon! Ýhtişam giysilerini giyin
ey Yeruşalayim, Kutsal şehir!” sözleriyle sesleneceði gün
mutlaka gelecektir. Sürgün, özellikle hiçbir yarýnýn olmadýðý zaman en acý şeklindedir. Fakat Tanrý’nýn daima bizleri hatýrda tuttuðunu ve dönüşümüzü yakýnlaştýracaðýný düşündüðümüz zaman durum çok farklý
bir hal alýr. Bu tipteki kehanetler, düşmanlarýnýn kendilerini yok etmek istedikleri zamanlarda Bene-Yisrael’i güçlü kýlmýştýr. Bene-Yisrael’in devamlý varlýðý her
zaman, Tanrý’nýn yakýnda olduðu ve kurtuluşu getirerek, barýş, müjde ve kurtuluş bayraklarýný çekeceði
gerçeðiyle parlamýştýr.
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Aftarat Ki Tetse
Roni Akara – Yeşayau 54:1-10

54
“Şarký söyle ey sen, doðurmamýş, kýsýr [kadýn]!
Aðzýný şarkýyla aç ve sevinç çýðlýklarý at ey sen hiç
doðum sancýsý çekmemiş olan! Çünkü terk edilmiş kadýnýn [=Yeruşalayim’in] çocuklarý, evlenmiş kadýnýn
[=diðer yerlerin] çocuklarýndan daha kalabalýktýr”
dedi Tanrý. 2 “Çadýr yerlerini genişlet ve barýnaklarýnýn
ayýraç perdelerini ger; tereddüt etme! Ýplerini uzat ve
[çadýr] kazýklarýný kuvvetlendir.
3 Çünkü saða ve sola doðru süratle yayýlacaksýn; soyun
uluslar üzerinde hâkimiyet kuracak ve ýssýz şehirleri
bayýndýr hale getirecek.
4 Korkma; çünkü utandýrýlmayacaksýn. Kendini aşaðýlanmýş hissetme; çünkü küçük düşürülmeyeceksin.
Aksine; gençliðinin utancýný unutacak, dul halindeki
alçaltýlmýşlýðýný bir daha hatýrlamayacaksýn.
5 Çünkü kocan, seni Yaratan’dýr; Topluluklarýn Efendisi’dir Ýsmi. Kurtarýcýn, Yisrael’in Kutsalý’dýr; ‘Tüm
Yeryüzünün Tanrýsý’ olarak adlandýrýlacaktýr.
6 Çünkü Tanrý seni terk edilmiş ve melankolik bir kadýn[ý; eski bir eşi geriye çaðýrýr] gibi çaðýrdý. [Zira bir
1
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erkeðin] Gençliðinde [evlenmiş olduðu] bir kadýn [o
erkek tarafýndan] reddedilebilir mi?” dedi Tanrý.
7 “Seni kýsacýk bir an için býraktým; ancak büyük bir
merhametle geri toplayacaðým.
8 Yüzüm’ü senden, şiddetle köpüren bir öfke sebebiyle
bir an için gizledim; ancak sana ebedi bir şefkatle merhamet edeceðim” dedi Kurtarýcýn Tanrý.
9 “Zira bu benim için Noah’ýn Sularý [Tufan] gibidir:
Týpký Noah Sularý’nýn, bir daha yeryüzünden geçmeyeceðine yemin ettiðim gibi, ayný şekilde bir daha sana
öfkeyle köpürmeyeceðime ve seni paylamayacaðýma
yemin ettim.
10 Çünkü daðlar yerlerinden oynayabilir, tepeler sarsýlabilir – ama şefkatim senden ayrýlmayacak ve barýş
antlaşmam sarsýlmayacak” dedi sana merhamet eden
Tanrý.
*
Peygamber, iki kez çocuklarýndan yoksun býrakýlmýş,
kendisiyle alay eden çocuklu komşularýný imrenerek
seyreden kýsýr bir kadýn gibi oturan ve bir daha hiçbir
zaman mutluluðu ve gelişmeyi yaşayamayacaðý endişesini taşýyan Yeruşalayim’e seslenmektedir. Yalnýzlýðý
yüzünden büzülen Anne Yeruşalayim’e Tanrý, sýnýrlarýný ve evlerini olabildiðince genişletmesi gerekeceði316

ni, zira aksi takdirde, kendisine beklemeyeceði kadar
yüksek miktarda teselli ve şükran getirecek çocuklar
ordusuna yetecek kadar barýnma yeri bulama-yacaðýný
söyler. Yeruşalayim sadece bir süre için geçici kýzgýnlýk
yüzünden ayrýldýðý fakat kendisine dönmek için can
atan kocasýný bekleyen bir eşe benzetilmektedir. Bekleyiş, devam ettiði sürece acý verecek, fakat sona erip
meyve veren bir hayata tekrar başlandýðýnda, sadece
kýsa bir süreç olarak anýlarda kalacaktýr. Tanrý’nýn
Sevgisi belki bir süre için örtülüdür; fakat daðlardan
ve tepelerden daha fazla dayanýklý ve kadimdir.aa
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Aftarat Ki Tavo
Kumi Ori – Yeşayau 60:1-22

60
“Kalk, ýşýk ver; çünkü Işýðýn geldi ve Tanrý’nýn
Görkemi senin üzerine ýşýyor!
2 Çünkü işte; karanlýk yeryüzünü örtecek ve yoðun sis
uluslarý – ama senin üstüne Tanrý ýşýyacak ve Görkemi
senin üzerinde görülecek.
3 Uluslar senin ýşýðýnla yürüyecekler ve krallar senin
ýşýmanýn parlaklýðýyla!
4 Gözlerini etrafa kaldýr ve gör: Hepsi toplanýp sana
geldiler. Oðullarýn uzaktan gelecekler ve kýzlarýn,
[kola alýnan bir bebeðin bedenin yan tarafýnda taşýnmasý gibi, krallarýn] yan tarafýnda yetiştirilecekler.
5 O zaman göreceksin ve yüzün aydýnlanacak; [ani
gelen sevinçle] korkmuş[sun gibi heyecandan kalbin
küt küt atacak] ve [mutluluktan] kalbin genişleyecek;
çünkü batýnýn bol [zenginliði] senin üzerine çevrilecek, uluslarýn serveti sana gelecek.
6 Develer sürüsü saracak seni, Midyan’ýn ve Efa’nýn
genç develeri. Şeva’dakilerin hepsi gelecek. Altýn ve
[tütsülük] günlük taşýyacaklar ve Tanrý’nýn övgülerini
müjdeleyecekler.
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7 Tüm Kedar davarý sana toplanacak, Nevayot’un koç-

larý hizmet edecek sana. Mizbeahým’a çýkacaklar [Benim tarafýmdan] memnuniyetle kabul edilmek üzere;
ve Ýhtişam Evim’i [getirilen tüm bu zenginlikle] görkemli kýlacaðým.
8 [Sürgünden gelenler hakkýnda soracaklar:] “Kim bu,
bulut gibi, kümeslerine [uçan] güvercinler gibi uçanlar?”
9 Çünkü Beni ümitle bekleyecekler adalar [sakinleri];
ve Tarşiş gemileri ilk [olacaklar], Tanrýn Aşem’in Ýsmi
uðruna, seni görkemli kýlan Yisrael’in Kutsal’ý uðruna,
senin çocuklarýný – gümüşleri ve altýnlarý yanlarýnda
[olmak üzere] – uzaklardan getirmek için.
10 Yabancýlar inşa edecek surlarýný ve krallarý hizmet
edecek sana; zira [her ne kadar] seni öfkemle cezalandýrdý[ysa]m [da], sana rýzamla merhamet edeceðim.
11 [Senin] Kapýlarýný sürekli açýk tutacaklar, gündüz ve
gece kapanmayacak [kapýlarýn] – sana uluslarýn servetini getirmeleri için; ve [esir] götürülen krallarýný.
12 Çünkü sana [ey Yeruşalayim] hizmet etmeyecek bir
ulus veya krallýk yok olacaktýr; uluslar harap olacaklar
[yani egemenliklerini kaybedecekler].
13 Levanon’un görkemi sana gelecek, servi, köknar,
çam – hep birlikte – Kutsal Mekâným’ýn yerini süslemek için; ve Ayaklarým’ýn yerini onurlandýracaðým.
14 Sürünerek gelecekler sana, sana eziyet edenlerin
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çocuklarý. Seni taciz edenlerin hepsi ayaklarýna eðilecek. Ve seni “Tanrý’nýn Şehri, Yisrael’in Kutsalý’nýn
Tsiyon’u” olarak adlandýracaklar.
15 Kimsenin geçmediði, terk edilmiş ve nefret edilmiş
[bir yer] iken, seni ebedi bir gurur haline getireceðim,
tüm nesillerin neşesi [yapacaðým].
16 Uluslarýn sütünü emeceksin ve krallarýn göðsünden
emzirileceksin. Ve bileceksin ki Ben, seni kurtaran
Aşem, seni özgür kýlan ‘Yaakov’un Kahramaný’yým.
17 Bakýrýn yerine altýn koyacaðým, demirin yerine gümüş koyacaðým – ahşabýn yerine bakýr ve taşlarýn yerine demir. Komutanlarýný barýş için koyacaðým ve
amirlerini dürüstlük için.
18 Şiddet duyulmayacak bir daha ülkende, talan ve
yýkým [olmayacak] sýnýrlarýnda. Surlarýný ‘Kurtuluş’
olarak adlandýracaksýn; ve kapýlarýný ‘Övgü’.
19 Gündüz artýk sana güneş ýşýk olmayacak, ve ayýn
ýşýltýsý sana ýşýk vermeyecek; sana Aşem ebedi ýşýk olacak; Tanrýn [ýşýk olacak sana] – görkemin için.
20 Güneşin bir daha batmayacak ve ayýn küçülmeyecek; çünkü sana Aşem ebedi ýşýk olacak ve yas günlerin tamamlanacak.
21 Ve halkýn tümüyle tsadik [olacak], ülkeyi ebediyen
miras alacaklar; [Kendi Elimle] diktiðim bir dal, Ellerim’in eseri[dir Yisrael] – gururlanmak için.
22 En küçüðü bin olacak ve en genci muazzam bir ulus
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[haline gelecek]. Ben – Aşem – [kurtuluşu,] vaktinde
çabuklaştýracaðým.
*
Yedi teselli Aftarasý’nýn sonuncusu yaklaştýkça, geleceðe yönelik kehanetler gittikçe daha heybetli ve göz
alýcý öðeler içermektedirler. Peygamber Yeşayau yine
Yeruşalayim’e seslenmekte, Tanrý’nýn, Onuru’nu göstereceði zamanýn çok yakýn olduðunu belirtmekte ve
gözlerini kaldýrarak kendisine dönmekte olan çocuklarýna bakmasýný söylemektedir. Yeryüzündeki tüm
uluslar, Bir ve Tek Tanrý’nýn var olduðunu, Tanrý’nýn
her şeyiyle doðru ve sözüne sadýk olduðunu ve yeryüzündeki elçisi olarak Bene-Yisrael’i seçtiðini anlamaya
başlayacaklardýr. Kehanetin en can alýcý noktasý ise,
bunun en son kurtuluş olacaðýdýr: “Güneşin bir daha
batmayacak ve ayýn küçülmeyecek; çünkü sana Aşem
ebedi ýşýk olacak ve yas günlerin tamamlanacak.”aa
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Aftarat Nitsavim
Sos Asis – Yeşayau 61:10 – 63:9

61
“Büyük bir neşe duyacaðým Aşem’den, ruhum
coşacak Tanrým’la, çünkü bana kurtuluş giysilerini giydirdi, dürüstlük kaftanýyla sardý beni. Koenler’e
özgü bir görkemle donanan bir damat gibi ve ziynetini
takan bir gelin gibi.
11 Zira týpký yeryüzünün bitkilerini üretmesi gibi, týpký
bir bahçenin tohumlarýný yeşertmesi gibi, ayný şekilde Efendim Aşem de, tüm uluslarýn karşýsýnda [benim
için] dürüstlük ve övgü yeşertecek.
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Tsiyon uðruna, sessiz kalmayacaðým; ve Yeruşalayim uðruna, sakin durmayacaðým! Ta ki dürüstlüðü
bir ýşýmayla yayýlana ve kurtuluşu bir meşale gibi yanana kadar.
2 Uluslar senin dürüstlüðünü görecekler ve tüm krallar onurunu; sana yeni bir isim verilecek, Tanrý’nýn
Aðzý tarafýndan telaffuz edilecek.
3 Bir görkem tacý haline geleceksin Aşem’in Eli’nde ve
bir krallýk sarýðý [olacaksýn] Tanrýn’ýn Avucu’nda.
		

1
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Artýk senin hakkýnda “terk edilmiş” denmeyecek ve
ülken hakkýnda da “ýssýz” denmeyecek. Aksine, “Arzum ona [yöneliktir]” adý verilecek sana ve ülkene
“bayýndýr” [denecek]. Çünkü Tanrý seni arzuluyor; ve
ülken bayýndýr olacak.
5 Bir gencin bir bakireyle evlenmesi gibi seni bayýndýr
edecekler çocuklarýn; ve bir damadýn gelini için duyduðu neşeyle neşelenecek Tanrýn senin için.
6 Surlarýna, ey Yeruşalayim, nöbetçiler diktim. Gün
boyu ve gecenin bütününde – hiç sessiz durmayacaklar. [Siz,] Tanrý’yý zikredenler, sakýn susmayýn 7 ve
O’na da suskunluk [fýrsatý] vermeyin; ta ki Yeruşalayim’i tesis edene ve yeryüzünde bir övgü [hedefi] haline getirene kadar.
8 Yemin etti Tanrý Sað Eli’yle ve Kuvvetli Kolu’yla [ve
dedi]: “Bir daha tahýlýný düşmanlarýna yiyecek olarak
verirsem! Ve bir daha yabancýlar, üzerinde çabaladýðýn
şýraný içerlerse!
9 Aksine, onu hasat edenler yiyecek [tahýlý] ve [üzümü] bir araya toplayanlar içecekler [şýrasýný] Kutsal
Avlularým’da.”
10 Geçin, geçin kapýlardan, halkýn yolunu açýn. Düzleyin, düzleyin yolu, taşlardan arýndýrýn; sancak açýn
halklarýn üstünde.
11 Ýşte; Tanrý duyurdu dünyanýn ucuna: Tsiyon-kýzýna
söyleyin: “Ýşte kurtuluşun geliyor; işte, [tsadikler için
4
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öngördüðü] ödülü yanýnda, ücreti önünde.”
12 Onlarý “Kutsiyet Halký; Tanrý’nýn Kurtardýklarý”
diye adlandýracaklar ve sana “Aranýlan; terk edilmemiş şehir” denecek.
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1 Kim bu Edom’dan, [oranýn önemli şehirlerinden

olan] Botsra’dan gelen, [kandan] kýzýla boyanmýş giysilerle? O ki giyimiyle ihtişamlýdýr, büyük kuvvetiyle
ilerler [neden giysileri böyle kirlenmiş?] “Benim” [diyor Tanrý,] “dürüstlükle konuşurum; kurtarma [yollarým] boldur.”
2 Neden giyimine kýzýl [bulaşmýş; neden] giysilerin şarap teknesinde [üzüm] presleyen [birininkiler] gibi?
3 “Şarap presinde [üzüm] presledim tek başýma ve
halklardan tek kişi yok yanýmda. Ezdim onlarý hiddetimle ve çiðnedim onlarý gazabýmla. Yaşam kanlarý sýçradý giysilerime ve tüm elbisemi kirlettim.
4 Zira intikam günü kalbimde ve kurtarýşlarýmýn yýlý
[artýk] geldi.
5 [Kurtuluş için Yisrael’in liyakati var mý diye] Baktým, ama [buna] yardýmcý [olacak bir liyakatleri] yoktu. Şaşýrmýştým, ama [Yisrael’i kurtuluş için] destekleyecek [bir liyakatleri gerçekten] yoktu. [Bu yüzden,
‘Madem onlarýn liyakati yok, o zaman] Ben Kendi Kolum’la kurtaracaðým’ [dedim. ‘Yisrael’i günahlarý için
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cezalandýrmak için onu düşmanlarýnýn eline teslim etmiştim. Ama onlar benim öngördüðüm cezayý fazlasýyla aşarak zulmettiler Yisrael’e. Ýşte onlara bu nedenle
olan] gazabým – o destekleyecek Beni, [Yisrael’in intikamýný almam için.’
6 Böyle diyerek] Ezdim [o düşman] halklarý hiddetimle ve sarhoş ettim gazabýmla. Yere indirdim kuvvetlerini.”
7 Tanrý’nýn iyiliklerini zikredeceðim, Tanrý’nýn övgülerini [dile getireceðim,] Tanrý’nýn bize bahşettiði her
şeye ve Yisrael Ailesi’ne merhametiyle bahşettiði bol
iyiliðine yaraşýr şekilde ve iyiliklerinin bolluðu doðrultusunda.
8 [Tanrý Yisrael’i Mýsýr’dan çýkardýðýnda] “Yalnýz onlardýr Halkým; [güvenimi] boşa çýkarmayacak çocuklar” demiş ve onlarýn Kurtarýcýsý olmuştu.
9 [Onlarýn] Tüm sýkýntýlarý O’nun için de sýkýntý oldu
ve Huzuru’ndaki melek kurtardý onlarý [O’nu temsilen]. Sevgisiyle ve acýmasýyla O özgür kýldý onlarý. Kaldýrýp taşýdý onlarý dünyanýn tüm yýllarý boyunca.
*
Teselli Aftaralarý’nýn yedinci ve sonuncusu kurtuluş zamanýndan ve sürgün yýllarýyla onun son sancýlarýndan
bahsetmektedir. Tanrý “Tsiyon uðruna, sessiz kalmay325

acaðým” demektedir. Targum Yonatan bunu bir uyarý
olarak açýklar: Yisrael dünyaya saçýlmýş halde olduðu
sürece dünyanýn genelinde de hiçbir zaman sükûnet
olmayacaktýr. Tarih bunu, týpký kehanetin devamýnýn
belirttiði şekilde doðrulamaktadýr. Aftara’nýn kapanýş
kýsmý Tanrý’yý mecazi olarak, cepheden dönen bir Savaşçý olarak betimlemektedir. Giysileri, mevcut sürgünü başlatan Roma Ýmparatorluðu’nun atasý ve Esav’ýn
soyu olan Edom’un kanýyla lekelenmiştir.
Aftara, Tanrý’nýn Yisrael’e sürgünde de eşlik ettiðini
belirten ilham verici sözlerle sona ermektedir: “[Onlarýn] Tüm sýkýntýlarý O’nun için de sýkýntý oldu”. Başka
bir deyişle Yisrael, hiçbir zaman tamamen terk edilmiş
olmadýðýný bilmektedir: Tanrý gözlemektedir ve her ne
kadar Yüzü’nü gizlediði için Yisrael bazý zamanlarda
büyük acýlar çekiyorsa da, düşmanlarýn onu tamamen
yok etmesine Tanrý izin vermeyecektir. Yisrael’in sürgününün bir köşesinde durum dayanýlmaz bir hal aldýðý
zaman, Tanrý başka bir yerde çýkýş yolunu hazýrlamaktadýr ve Maşiah Dönemi’ne doðru olan yolculukta bir
aşama daha ileri giderlerken, O da Yisrael’in sýkýntýlarýna ortaktýr.
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Aftarat Vayeleh
Aşaðýdaki Aftara, Roş-Aşana ile
Yom Kipur arasýna rastlayan
Şabat günü okunur.
Bu Şabat günü, bu Aftara’nýn adýyla Şabat Şuva [veya
Teşuva günlerinde olunmasý nedeniyle Şabat Teşuva]
olarak adlandýrýlýr.
Bazý yýllarda haftanýn peraşasý Vayeleh olmasýna raðmen,
çoðu yýlda bu Şabat gününe Aazinu peraşasý rastlar.
Nitsavim ve Vayeleh peraşalarýnýn birlikte okunduðu
Şabat gününde bu deðil Nitsavim peraşasýnýn Aftarasý
okunur. Buradaki Aftara ise bir sonraki hafta Aazinu
peraşasýndan sonra okunur.
Şuva Aftarasý’nda hangi paragraflarýn okunduðu
konusunda farklý cemaatler arasýnda farklý gelenekler
vardýr. Aşaðýdaki, Ýstanbul [ve genel olarak
Sefarad] geleneðini yansýtmaktadýr.
Şuva – Oşea 14:2-10 / Miha 7:18-20

14
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Tanrýn Aşem’e kadar dön ey Yisrael, çünkü suçun yüzünden tökezledin.
3 [Sizden öyle büyük korbanlar istiyor deðilim.] Yanýnýza [sadece samimi itiraf] sözler[i] alýn ve Tanrý’ya dönün [yeter. Duanýzda] Ona deyin: “Her suçu affet ve
[suçun yerine, az sayýda da olsa] iyi [davranýşlarýmýzý]
al; [hatalarýmýzýn onarýmý için korban olarak getirmemiz gereken] boðalarý, dudaklarýmýz[dan çýkacak samimi itiraflar]la ödeyelim.
4 Asur kurtarmayacak bizi. [Mýsýrlýlar’ýn belki yardým
olarak göndereceði] Ata binmeyeceðiz [ve savaşlarda
fiziksel kuvvete güvenmeyeceðiz]. Ve bir daha elimizin ürünle-rine ‘tanrýmýz’ demeyeceðiz. [Sadece Sana
güveneceðiz, çünkü biliyoruz] Ki [yalnýzca] Sen’de
merhamet bulur yetim.”
5 [Yisrael böyle diyeceði zaman] Asiliklerini tedavi
edeceðim, onlarý gönülden seveceðim; çünkü hiddetim onlarýn üzerinden dönecek [ve geriye sadece onlara duyduðum o ilk sevgi kalacak].
6 Yisrael için çiy gibi olacaðým [ve çiyin hiçbir zaman
eksik olmamasý gibi, Yisrael’e olan sevgim de kesintisiz
olacak]; gül gibi açacaklar ve köklerini Levanon[’un
görkemli aðaçlarýnýn kökleri] gibi salacak.
7 Taze dallarý [ile simgelenen gençleri] ilerleyecek ve
görkemi, [yapraklarý yýl boyu taze kalan] zeytin [aðacýnýnki] gibi, kokusu da Levanon[’un gür ormanlarýnýn
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ferahlýk veren kokusu] gibi olacak.
8 [Bet-Amikdaş’ýn] Gölgesinde oturanlar geri dönecekler, [ölüleri] tahýl[ýn insanlara yaşam vermesi gibi]
canlanacaklar, asma gibi çiçek açacaklar; [isminin]
zikri Levanon’un [övgüyle zikredilen] şarabý gibi [olacak].
9 [Geçmişte putperestliðe batan on kabilenin liderliðini yapan] Efrayim “Benim putlarla ne işim var?” [diyecek ve] Ben [ona şefkatle] cevap verip ona bakacaðým. [Daima yeşil olan] Taze bir servi gibiyim Ben.
[Yüceliklerde olmama raðmen, başý köküne doðru bükülebilen esnek bir servi dalý gibi, sana yardým etmek
için Gözlerim’i yeryüzüne indireceðim.] Ben’den elde
edilecek [her türlü başarý] meyven.
10 Kim bilge[yse] bunlarý anlasýn. [Kim] Anlayýş sahibi[yse] bilsin onlarý. Doðrudur Tanrý’nýn Yollarý.
Dürüstler onlarda [hiçbir sorun olmaksýzýn] yürür, isyankârlar ise [kötü eðilimlerini takip etmeyi tercih ettikleri için, sanki engeller varmýş gibi] onlarda tökezler
[ve cezalandýrýlýr].

7
Kim, ey Tanrý, Senin gibidir? Suçu affeden ve isyaný [görmemiş gibi üstünden] geçen – Kendi Payý
[olduðunu söylediði Yisrael’in, Maşiah Dönemi ön18
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cesindeki sancýlý çaðdan] arta kalanlarý uðruna. [Her
ne kadar günahlar karşýsýnda öfkeli bir tavýr gösterirse
de] Hiddetini sonsuza kadar [faal] tutmaz, çünkü iyiliði arzulayandýr O.
19 Dönüp bize merhamet edecek, suçlarýmýzý [bizim
için birer aðýr ceza sebebi olmamalarý için] zapt edecek ve [Yisrael’in] tüm hatalarýný denizin derinliklerine savuracaktýr.
20 Yaakov’a gerçeði bahşet [ve ona vermiş olduðun
sözü gerçekleştir. Bu,] Avraam’a, baðlýlýðý [için vereceðin karşýlýk olacaktýr] – kadim günlerde atalarýmýza
yemin etmiş olduðun gibi.
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*
Bir kez daha bu haftanýn Aftarasý, Peraşa’yla deðil, yýl
içindeki okunuş zamanýyla ilgilidir.
Aftara iki bölümden oluşmaktadýr. Bu bölümler, on iki
peygamberin isimleriyle anýlan on iki kýsa kitaptan ikisi olan Oşea ve Yoel’den alýnmýştýr.
Genel olarak bakýldýðýnda, her Aftara, Tanah’ýn
“Neviim – Peygamberler” kýsmýnýn sadece bir kitabýndan yapýlan alýntýlardan oluşmasýna raðmen, bu Aftara
bir istisnadýr. Böylece farklý zamanlarda yaşamýş farklý peygamberler tarafýndan söylenmiş ve kaydedilmiş
olan sözler, tek bir Aftara’yý oluşturmaktadýr.
* * *
Her ne kadar, Aftara’nýn uzunluðu konusunda cemaatten cemaate farklýlýklar varsa da, Oşea’dan alýnan
dokuz pasukluk bölüm tüm cemaatler tarafýndan okunur.
Bu bölümde, peygamber sevgi dolu bir teşuva çaðrýsýyla, Bene-Yisrael’in ciddi olarak günah işlemiş olmalarýna karşýn, içinde var olan kývýlcýmýn daima iyi ve
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saf olarak kalacaðýný belirtir. Hiçbir zaman ümitsiz bir
şekilde kötü olmamýş, sadece zaaflarý sebebiyle günaha
düşmüştür. Teşuva için gerekli potansiyel her zaman
vardýr ve Tanrý daima kabul ve af etmeye hazýr beklemektedir.
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Aftarat Aazinu
Aazinu peraşasý Roş Aşana ile Yom Kipur arasýndaki
Şabat gününe rastlarsa,
Vayeleh peraşasýna ait aftara (Şuva) okunur. Yoksa
Aazinu peraşasýna ait aftara aşaðýdakidir.
Vaydaber David – Şemuel II 22:1-51

22
David, Tanrý’nýn onu tüm düşmanlarýnýn avucundan, ve [özellikle] Şaul’un avucundan [tamamen]
kurtardýðý gün, Tanrý Adýna bu şarkýnýn sözlerini söyledi:
2 Ve [şöyle] dedi:
Aşem, Kayam, Hisarým ve Benim Kurtarýcým;
3 Ýçine sýðýndýðým Kayam’dýr Tanrý, Kalkaným, Kurtuluş Boynuzum [=Gücüm], Kalem, Sýðýnaðým, Kurtarýcým. Beni zorbalýktan kurtarýrsýn.
4 Tanrý’ya “Methedilen” [diye] seslenirim; ve düşmanýmdan kurtarýlýrým.
5 Çünkü ölüm dalgalarý beni sardý, imansýzlarýn selleri
beni korkuttu,
6 mezar sancýlarý beni kuşattý, ölüm tuzaklarý karşýladý
beni.
7 Sýkýntýdayken Aşem’e seslendim ve Tanrým’ý çaðýr		
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dým. Meskeni’nden duydu sesimi, yakarým Kulaklarý’na [ulaştý].
8 Yer sarsýlýp gümbürdedi. Göklerin temelleri sallandý.
[Tanrý] Öfkelendiðinde sarsýldýlar.
9 Burnu’ndan duman yükseldi, Aðzý’ndan tüketen bir
ateş [çýktý], korlar O’ndan [çýkýp] alevlendi.
10 Gökleri eðip indi; Ayaklarý’nýn altýnda [karanlýk ve
yoðun bir] sisle.
11 Bir Keruva binip uçtu; rüzgarýn kanatlarý üzerinde
görüldü.
12 Çevresindeki karanlýðý çardaklar haline getirdi – su
kütlelerini, göklerin bulutlarýný.
13 Önündeki parýltýdan, ateş korlarý alevleniyordu.
14 Göklerden gürledi Tanrý, Sesi’ni yükseltti Yüce [Yaratýcý].
15 Oklar gönderip onlarý daðýttý; şimşek [çaktýrdý] ve
onlarý allak bullak etti.
16 Denizin yataðý görüldü, yeryüzünün temelleri açýða
çýktý, Aşem, Burnu’nun nefesinin rüzgarýyla [sertçe]
çýkýştýðýnda.
17 Göklerden [yardýmýný] gönderip beni aldý, azgýn sulardan çekip çýkardý.
18 Güçlü düşmanýmdan kurtardý beni; ve benden nefret edenlerden – çünkü benden kuvvetliydiler.
19 Felaket günümde karşýma çýkmýşlardý; ama Aşem,
benim dayanaðým oldu.
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Beni [sýkýntýdan kurtarýp] geniş alana çýkardý. Beni
kurtardý, çünkü beni arzulamýştý.
21 Tanrý beni, dürüstlüðüme göre ödüllendirdi; bana
ellerimin temizliðine göre karşýlýk verdi.
22 Zira Aşem’in yollarýný gözetmiş, Tanrým’dan [ayrýlarak] kötülük etmemiştim.
23 Çünkü tüm Kanunlarý [sürekli] karşýmdadýr; ve Hükümleri – [bir tanesinden bile] ayrýlmam.
24 O’na karşý samimiydim ve günahýma karşý kendimi
korudum.
25 Tanrý bana dürüstlüðüm doðrultusunda karşýlýk verdi; Gözleri’nin önündeki temiz-liðime göre.
26 Sadýða sadýkça, samimi kişiye samimice davranýrsýn.
27 Temize karşý temizsin; ama dalavereciye karşý da
kurnazlýk edersin.
28 Zavallý halký kurtarýrsýn. Gözlerin, [onlarý] alçaltmak üzere kibirlilerin üzerindedir.
29 Çünkü Sensin kandilim Aşem. Aşem karanlýðýmý aydýnlatýr.
30 Zira Senin sayende bir bölüðü ezerim; Tanrým sayesinde sur aşarým.
31 Tanrý – Yolu mükemmeldir; Aşem’in Sözü [kusursuzca parlatýlmýş bir gümüş gibi] pürüzsüzdür. Kendisine sýðýnan herkese kalkandýr.
32 Aşem dýşýnda kim Tanrýdýr? Tanrýmýz haricinde kim
[daima yaslanýlabilecek bir] Kaya’dýr?
20
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Beni güçle donatan Tanrý; beni yolumda kusursuzca sýçrattý [ve hiçbir engele takýlmadým].
34 Ayaklarýmý dişi geyik [ayaklarý] gibi [hafif ve hýzlý]
hale getirdi; beni yüksek konumumda dimdik tuttu.
35 Ellerimi savaş için eðitti; [bu sayede] kollarým, pirinç bir yayý [bile] gerebilir [hale geldi].
36 Bana kurtuluş kalkanýný verdin; bana tenezzülün
beni büyük yaptý.
37 Adýmýmý altýmda genişlettin; ayak bileklerim burkulmadý.
38 Düşmanlarýmý kovalayýp yok ettim; onlarý tüketmeden geri dönmedim.
39 Onlarý tükettim ve kalkamayacaklarý şekilde ezdim;
ayaklarýmýn altýnda düştüler.
40 Beni savaş için kuvvetle donattýn. Karşýtlarýma
altýmda diz çöktürttün.
41 Düşmanlarýmýn [kaçýp] bana enselerini dönmelerini saðladýn; benden nefret edenleri kesip attýn.
42 [Kendilerini kurtarmalarý için başkalarýna] Başvurdular; ama kurtaran olmadý. Tanrý’ya [başvurdular];
ama onlara cevap vermedi.
43 Onlarý yerin tozu gibi un ufak ettim; sokaklarýn çamuru gibi ufaladým, çiðnedim.
44 Beni halkýmýn didişmelerinden kurtardýn; uluslarýn
başý [olmam için] beni korudun. Tanýmadýðým halk[lar bile] bana kulluk ediyor[lar].
33
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Yabancýlar bana dalkavukluk ediyor; kulaklarý
[beni] duyduðu [anda] bana itaat ediyorlar.
46 Yabancýlar yýpranýyorlar ve kendilerini kapattýklarý
yerlerden sendeleyerek [çýkýyorlar].
47 Aşem yaşýyor; Kayam Mübarek’tir. Yücelsin kurtuluşumun Kayasý Tanrý!
48 Bana intikamlar bahşeden Tanrý! Uluslarý altýma
indiren,
49 beni düşmanlarým[ýn arasýn]dan [selametle] çýkaran
ve karşýtlarýma üstün kýlan! Zorba kişiden kurtarýrsýn
beni.
50 Bunun için, Sana uluslar içinde şükranlarýmý sunacak, Ýsmin’e şarký söyleyeceðim.
51 [Seçmiş olduðu] Kralýnýn kurtuluşlarý için bir Kule
[olan], mesh edilmişine şefkat gösteren – David’e ve
ebediyen [onun] soyuna.
45

*
Yaygýn olarak “Şirat David – David’in Şarkýsý” olarak
bilinen bu aftara, Tanah’ta iki kez kaydedilme özelliðine sahip ender bölümlerdendir. Şarký bir kez [buradaki gibi] Şemuel II Perek 22’de, ikinci kez de Teilim
Perek 18’de yer almaktadýr.
Abravanel, Şemuel kitabýna yapmýş olduðu açýkla337

malarda, David’in bu şarkýyý gençlik yýllarýnda, halen sorunlar ve talihsizliklere sýkýca dolanmýş olduðu
dönemde yazmýş olduðuna dair görüş belirtir. David
bu şarkýyý, hayatýnda meydana gelebilecek her türlü
felakete işaret edecek, her şeyi içeren bir ilahi olarak
yazmýştýr. Yaşamý boyunca, David bu ilahiyi sürekli
yanýnda tutmuş, kişisel kurtuluş yaşamýş olduðu her
vesilede söylemiştir.
Şarkýnýn orijinal versiyonu aftarada okuduðumuz, Şemuel kitabýndaki şeklidir. Teilim kita-býndaki versiyon, David’in, yaşlýlýk döneminde bazý rötuşlar yapmýş
olduðu son halidir ve orijinal versiyona göre hafif farklar içerir. Yapmýş olduðu ince deðişiklikler sonucunda
şarkýnýn son hali, kişisel zafer için söylenmiş muzafferane bir şarký olmaktan çýkmýştýr. Onun yerine David,
kişisel duygularýný Bene-Yisrael’e, sýkýntý zamanlarýnda bir dua ve teselli aracý olarak hediye etmiştir. Hem
yapayalnýz halde düşünceye dalan, hem Yaratýcýsý ile
özel bir ilişki arayan, hem de kederli içini ateşli bir dua
şeklinde Tanrý’nýn önünde dökmek isteyen kişiler,
şarkýnýn içinde, duygularýnýn derinliklerini ifade edecek kusursuz sözcükleri bulabilirler.aa
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Aftarat Erev Roş-Hodeş
Bu Aftara, Roş-Hodeş arifesine rastlayan
Şabat günlerinde okunur.
Mahar Hodeş – Şemuel I 20:18–42

20
Yeonatan [can dostu David’e] “Yarýn [Roş]
Hodeş; [ziyafetteki] yerin[in boş olduðu] göze çarpýnca [yokluðunun] farkýna varýlacak” dedi.
19 “Üç gün boyunca [uzaklaşabildiðin kadar kýra] in ve
o gün saklanmýş olduðun yere geldiðinde, işaret taşýnýn
yanýnda otur.
20 [Üçüncü gün] Ben sanki bir hedefe nişan alýyormuş
gibi, [bulunduðun yerden başka bir] yana doðru üç ok
atacaðým.
21 Ve sonra hizmetkarýmý ‘Git oklarý bul’ diyerek göndereceðim. Eðer hizmetkara açýk bir şekilde ‘Ýşte – oklar senden gerideler; al onlarý’ dersem, o zaman gelirsin. Çünkü Yaşayan Tanrý Adýna; güvendesin ve
[endişelenecek] bir şey yok demektir.
22 Fakat gence şöyle dersem: ‘Ýşte – oklar senden daha
ötedeler’; o zaman git – çünkü Tanrý seni göndermiş
demektir.
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Senle aramýzda konuştuðumuz konuya gelince; işte
– Tanrý senle aramýzda ebediyen [tanýktýr]”.
24 David kýrda gizlendi. [Roş] Hodeş geldiðinde, kral
[Şaul] yemek için ziyafete oturdu.
25 Kral her zamanki yerinde, duvarýn dibindeki yerde oturuyordu. Yeonatan [yer vermek üzere] kalktý ve
Avner, Şaul’un yanýna oturdu. David’in yeri[nin boş
olduðu] fark edildi.
26 Fakat Şaul o gün hiçbir şey konuşmadý. [David’e
olan nefreti sebebiyle] “Beklenmedik bir şey olmuştur;
saf deðildir [diye yemeðe gelmemiştir. Anlaşýlan henüz
mikveye dalýp] arýnmadý” diye düşünmüştü.
27 [Roş] Hodeş’in ertesi günü – [aydaki] ikinci gün –
David’in yeri[nin yine boş olduðu] fark edilince, Şaul,
oðlu Yeonatan’a “Yişay’ýn oðlu [David] neden dün de
bugün de yemeðe gelmedi?” diye sordu.
28 Yeonatan, Şaul’a “David, Bet-Lehem’e kadar [gitmek için] benden izin istedi” diye cevap verdi.
29 “[Bana] ‘Lütfen gitmeme izin ver; çünkü şehirde
ailevi bir korban kesimi olacak. Kardeşim bunun için
[gelmemi] emretti. Şimdi – eðer gözünde beðeni kazandýysam, lütfen kaçamak yapýp kardeşlerimi göreyim’ dedi. Kralýn sofrasýna o yüzden gelmedi”.
30 Şaul’un öfkesi Yeonatan’a karşý alevlendi. Ona
“Yoldan çýkmýş asi kadýnýn oðlu!” dedi. “Hem kendi
utancýn hem de annenin çýplaklýðýnýn utancý pahasýna
23
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[bana karşýlýk] Yişay’ýn oðlunu tercih ettiðini bilmiyor
muyum sanki!
31 [Şunu bil] Ki Yişay’ýn oðlu toprak üzerinde yaşadýðý sürece, ne sen güvende olacaksýn ne de krallýðýn!
Şimdi – [birilerini] gönder ve onu bana getir; çünkü
ölümü hak ediyor”.
32 Yeonatan, babasý Şaul’a cevap verip, ona “Neden
ölsün? Ne yaptý ki?!” dedi.
33 Şaul onu vurmak amacýyla, [Yeonatan’ýn] üzerine
bir mýzrak savurdu. Yeonatan böylece, David’i öldürme kararýnýn, babasý için artýk kesin olduðunu anlamýş
oldu.
34 Yeonatan masanýn başýndan, tüten bir öfkeyle kalktý
ve ayýn ikinci gününde hiç yemek yemedi; çünkü hem
David için üzülmüştü, hem de babasý onu [“Yoldan
çýkmýş asi kadýnýn oðlu!” nitelemesiyle] aşaðýlamýştý.
35 Sabah olduðunda Yeonatan David’le buluşmak üzere kýra çýktý; yanýnda da genç bir hizmetkar vardý.
36 Hizmetkarýna “Koş!” dedi. “Benim attýðým oklarý
buluver”. Hizmetkar koştu ve [Yeonatan] oku onu geçecek şekilde attý.
37 Hizmetkar Yeonatan’ýn attýðý okun [gideceðini düşündüðü] yere ulaştýðýnda, Yeonatan, hizmetkarýn ardýndan seslenerek “Ok senden daha ötede deðil mi?”
dedi.
38 Yeonatan, hizmetkarýn arkasýndan “Çabuk fýrla!
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Yerinde durma!” diye seslendi. Yeonatan’ýn hizmetkarý oklarý topladý ve efendisine geldi.
39 Hizmetkar hiçbir şeyden haberdar deðildi; konuyu
sadece Yeonatan ve David biliyorlardý.
40 Yeonatan teçhizatýný hizmetkarýna verip, ona “Git
[bunlarý] şehre götür” dedi.
41 Hizmetkar gitti ve David, güneydeki [saklandýðý]
yerden kalktý, yüz üstü kapanarak üç kez eðildi. Ýki
dost öpüşüp aðlaştýlar. [Özellikle] David [normalden]
çok aðladý [çünkü artýk Şaul’dan korkmasý ve sürekli
kaçmasý gerektiðini biliyordu].
42 Yeonatan [fazla vakit kaybetmesini istemediði için]
David’e “Selamete git” dedi. “Bizim – ikimizin ‘Tanrý
seninle aramýzda ve çocuklarýmla çocuklarýn arasýnda
[tanýk] olsun’ diyerek ettiðimiz yemin ebedi olacaktýr!”
***
Hahamlarýmýz, saf olan ve hiçbir bencil niyete dayanmayan sevginin ebedi olacaðýný öðretirler. “Hangi
sevgi belirli bir amaca dayanmýyordu? – David ve Yeonatan arasýndaki sevgi” (Mişna – Pirke Avot 5:19).
Aftara bu eşsiz sevgiyi belki de en iyi gösteren örneklerden birini anlatmaktadýr.
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Normal şartlarda David ve Yeonatan kadar birbirlerine rakip olmalarýný bekleyeceðimiz iki kişi daha düşünülemez. Yeonatan bir prens, Yisrael kralý olan babasý
Şaul’un doðal
halefiydi. Halk tarafýndan çok sevilen, statü sahibi, ayrýca Tanrý’ya baðlý biri olarak, kral
olmaya oldukça uygundu ve halk için bir gurur kaynaðý
olmasý işten deðildi. Diðer yandan David onun rakibiydi ve nereden bakýlýrsa bakýlsýn, peygamber Şemuel’in onu meshetmesi sonucunda, Yeonatan’ýn almasý
gereken tahtý ele geçirecek bir yabancýydý. Kral Şaul
bu durum karşýsýnda büyük bir öfke duyuyordu; öyle
ki, David’den kesin olarak kurtulmaya karar verecek
kadar nefretinin esiri olmuştu. Tüm bunlara karşýn,
David ve Yeonatan, birbirlerini çok seven iki gerçek
dosttu. Aftaranýn anlatýmýnda Yeonatan’ýn, kişisel çýkarlarýný – hem de babasýnýn büyük öfkesi pahasýna
tamamen gözardý ettiðini görmekteyiz. Yeonatan bununla kalmamakta, David’in yaşamýný kurtarmak için
bir plan bile yapmýştýr.
Yüzeysel bir bakýşla, Roş Hodeş arifesinde okunacak
Aftara olarak bu parçanýn seçilmiş olmasýnýn sebebi,
“Yarýn Roş Hodeş” sözleriyle başlamasýdýr. Fakat daha
derin bir sebep de vardýr.
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Aftarat Roş-Hodeş
Bu Aftara, Roş-Hodeş’e rastlayan
Şabat günlerinde okunur.
Aşamayim Kisi – Yeşayau 66:1–24

66
Tanrý şöyle dedi: “Gökler tahtým, yeryüzü ise
ayak taburemdir. Benim için nasýl bir ev inşa edebilirsiniz? Neresi Benim dinlenme yerim olabilir ki?
2 Üstelik tüm bunlarý Elim yaptý; tüm bunlar [bu sayede] var oldular” diyor Tanrý. “Şuna [=sadece şu
özellikteki kişiye] dikkatle bakacaðým: Yoksul ve kýrýk
ruhlu [olmasýna karşýn, yine de isyan etmeyip] Sözüm
karşýsýnda [saygýyla] titreyene.
3 [Bunun dýşýndakiler] Ýster [korban olarak] boða kessin, ister adam öldürsün; ister kuzu korban etsin, ister
bir köpeðin boynunu kýrsýn; ister un sunusu getirsin,
ister domuz kaný; ister [Tanrý’nýn Ýsmi’ni] zikretmek
amacýyla tütsü malzemesi getirsin, ister bir putu mübarek kýlsýn [Benim için hepsi bir. Ne de olsa, iki uç
noktayý temsil eden bu çiftlerin “iyi uçtakileri” bile,
bunlarý Benim emirlerim olduðu için yapýlýyor deðil].
Zira onlar bile [sýrf] yollarýný [bu şekilde] seçtiler [ve
kendilerini bu şekilde iyi hissediyorlar diye bu şekilde
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davranýyorlar. “Kötü uçtakileri” ise, açýklamama bile
gerek yok; zira onlarýn] ruhlarý, iðrençliklerinden [zaten fazlasýyla] memnun!
4 [Onlar bu şekilde Ben’le nasýl alay ettilerse] Ben de
onlarla alay etmeyi seçecek, korkularýný [başlarýna] getireceðim. Çünkü onlarý çaðýrmýştým, ama cevap veren
olmadý; konuşmuştum, ama dinlemediler. Gözüm’de
kötü olan şeyleri [yani “yapma” dediðim
şeyleri]
yaptýlar; [“yap” şeklindeki emirlerimi beðenmeyerek,
kendilerine yeni şeyler üretip] arzulamadýðým şeyleri
[yapmayý] seçtiler”.
5 [Tanrý’nýn] Sözü karşýsýnda [saygýyla] titreyenler!
Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin: Sizden nefret eden ve sizi
dýşlayan kardeşleriniz, [yaptýklarý, içten olmayan korbanlara bakýp] “Tanrý, benim [itibarlý] ismim sayesinde onurlandýrýlýyor” dediler. Fakat [gerçeði hep birlikte] göreceðiz: Sizin sevinçli olacaðýnýz zamanlarda,
onlar utanacaklar.
6 Şehirden [=Yeruşalayim’den, bir] kargaşa sesi –
Ehal’den bir ses [geliyor]; Düşmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi!
7 [“Kargaşa sesi” şunlarý ifade ediyor: Son Kurtuluş’tan
bir süre önce, bazý Yahudiler Yeruşalayim’e yerleşmeye
başlayacaklar. Başka bir deyişle, bir anneye benzetilen
Yeruşalayim] Henüz acý çekmeden, doðuracak; [böylece] doðum sancýlarý [ile temsil edilen, Kurtuluş’tan
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önceki Gog ve Magog savaşý] henüz gelmeden, bir erkek çocuk doðurmuş olacak [ve Yeruşalayim’in az da
olsa belirli ve savaşabilecek bir Yahudi nüfusu olacak.
8 Bir süre sonra gerçek doðum – Kurtuluş – vakti gelecek ve asýl sancýlar, yani Gog ve Magog savaşý başlayacak. Bu eşi görülmemiş savaşla ilgili olarak] Kim böyle bir şeyi duydu? Kim böyle şeyler gördü? [denecek.]
Yeryüzü bir günde sancýlanýr mý? [diyecekler; zira savaş bir anda tüm dünyaya yayýlacak] Bir ulus bir kerede doðar mý? [diyecekler; zira tüm sürgünler hemen
geriye gelecekler. Nasýl oldu da] Tsiyon doðum sancýsý
çektiði anda, çocuklarýný doðurdu!
9 [Bu sorulara cevaben: “Bir kadýný] Doðum anýna
kadar getireceðim de doðum yaptýrtmayacak mýyým?”
diyecek Tanrý[; dolayýsýyla sancýlar olunca, mutlaka
doðum da olacak, sürgünler geriye gelecektir]; “Ben
ki Doðurtan’ým; [bazýlarý için başlamýş olan doðumu,
diðerleri için yarýda] durduracak mýyým?” dedi Tanrýn[; bu yüzden sadece Yeruşalayim’de yerleşmiş olanlarla yetinilmeyecek; sancýlar tüm Yahudiler’i etkisi
altýna alacak ve sonunda hepsi kurtulacak].
10 [“Ehal’den gelen ses” şunu ifade ediyor:] Yeruşalayim ile sevinin, onunla neşelenin ey tüm sevenleri!
Onunla keyif içinde mutlu olun, ey onun için tüm yas
tutanlar!
11 Böylece, [týpký bir annenin bebeðini emzirmesi gibi]
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onun teselli veren göðsünden emzirilip doyacak; [doyduktan sonra bile] emip onun onurunun bolluðundan
keyif
alacaksýnýz.
12 Çünkü Tanrý şöyle dedi: “Ýşte – [sizi emzirip doyurmasý için] barýşý bir nehir gibi, [sonrasýnda keyif
almanýz için putperest] uluslarýn servetini coşkun bir
ýrmak gibi ona [=Yeruşalayim’e] yöneltiyorum. Böylelikle emzirileceksiniz, omuzda taşýnacak [=sürgünden
gelecek] ve kucakta hoplatýlacaksýnýz.
13 [Öldü sandýðý ve hakkýnda yas tuttuðu] Annesinin
[bizzat gelip] teselli ettiði bir adam gibi, Ben sizleri teselli edeceðim [çünkü sizi terk ettiðimi düşünüp yas
tutmuştunuz. Ayný şekilde, hakkýnda yas tuttuðunuz]
Yeruşalayim’de teselli bulacaksýnýz”.
14 [Şimdiye kadar sadece inanýyordunuz; fakat şimdi
gözlerinizle] Göreceksiniz ve [bu sayede] kalbiniz neşelenecek, kemikleriniz çimenler gibi yeşerecek. Tanrý’nýn Eli, sadýk hizmetkarlarý; öfkesi de düşmanlarý tarafýndan tanýnacak.
15 Çünkü işte – [“Düşmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi” şunu ifade ediyor: Gog ve Magog
kamplarýna yönelik] Öfkesini gazabýyla, tekdirini ateşin alevleriyle ödemek için, Tanrý ateş içinde, [O’nun
savaş] arabalarý da fýrtýna gibi gelecek.
16 Çünkü Tanrý ateşle cezalandýracak ve Kýlýcý tüm
vücutlarý [biçecek]; Tanrý’nýn [vurduðu kişilerin] ce347

setleri çok olacak.
17 Ortada bulunan [bir putperestlik simgesi] için bahçelere [gitmek üzere] kendilerini takdis edip temizleyenler; domuz etini, tiksinti veren canlýlarý ve fareleri
yiyenler – [hepsi] birlikte yok olacaklar” diyor Tanrý.
18 “Ben onlarýn yaptýklarýný ve düşüncelerini [biliyorum]. Tüm uluslarý ve lisanlarý [bu büyük savaşla] bir
araya toplama [vakti] geliyor; gelecekler ve Onurum’u
görecekler.
19 [Gog ve Magog savaşý sýrasýnda, onlara büyük belalar göndererek] Onlar için bir işaret belirleyeceðim.
Aralarýndan kurtulabilen bazýlarýný [bu savaşta yer
almamýş, dolayýsýyla] Namýmý duymamýş, Onurum’a
şahit olmamýş uluslara, Tarşiş, Pul ve Lud’a (yay ustalarýna), Tuval ve Yavan’a, uzak adalara göndereceðim
ve uluslar arasýnda Onurum’u anlatacaklar.
20 Tüm uluslar, Tanrý’ya birer sunu olarak, [Bene-Yisrael’in] tüm kardeşlerini [=daha önce gelmemiş olan
tüm Yahudiler’i], neşeli danslar eşliðinde Yeruşalayim’deki Kutsal Daðým’a getirecekler – atlarda, savaş
arabalarýnda, [üstü kapalý] yük arabalarýnda, katýrlarda” dedi Tanrý; “týpký Bene-Yisrael’in, sunularýný Tanrý’nýn Evi’ne saf kaplarla getirdikleri gibi.
21 [Gittikleri yerlerde hatalý bir yaşam sürmüş olsalar
bile, Koen ve Leviler, bu özelliklerini yitirmeyecekler ve] Onlarýn arasýndan da Koenler ve Leviler seçe348

ceðim” dedi Tanrý.
22 “Çünkü týpký yaptýðým yeni gökler ve yeni yeryüzünün önümde duruyor olmalarý gibi” diyor Tanrý, “soyunuz ve isminiz de sürekli olacaktýr
23 Bir [Roş] Hodeş’ten diðerine ve bir Şabat’tan diðerine, tüm insanlar, Huzurum’da eðilmek üzere gelecekler” dedi Tanrý.
24 “Çýkýp, bana karşý isyan eden kişilerin cesetlerini
görecekler. Çünkü [onlarý kemiren] kurtlar ölmeyecek, [onlarý yakan] ateş sönmeyecektir ve [bu cesetler] tüm insan ýrký için tiksindirici bir görüntü oluşturacaklardýr”.
23 Bir

[Roş] Hodeş’ten diðerine ve bir Şabat’tan diðerine, tüm insanlar, Huzurum’da eðilmek üzere gelecekler” dedi Tanrý.
***
Aftara, heyecan verici Yeşayau kitabýnýn son paragrafýdýr. Roş Hodeş’e rastlayan Şabat gününde okunmasýnýn
sebebi, sondan bir önceki pasukta, her Şabat ve Roş
Hodeş’te Tanrý’ya gösterilecek saygýyý tanýmlamasýdýr.
Bu pasuk, paragrafýn bitiminde tekrarlanýr.
Aftara, Bene-Yisrael’e ümit ve teselli vermektedir. Peygamber Yeşayau, hem birbirlerine hem de Bene-Yisra349

el’e karşý yapacaklarý zirve niteliðindeki Gog ve Magog
savaşýnýn ardýndan, dünya uluslarýnýn başarýsýzlýða
uðrayacaðýna dair kehanette bulunmaktadýr. Bu savaş, Son Kurtuluş’tan hemen önce gerçekleşecektir.
Yeşayau, dünya uluslarýnýn yenilgisinin ardýndan, tüm
dünyanýn Tanrý’nýn ve O’nun Ulusu’nun büyüklüðünü kabul
edeceðinden bahsetmektedir. Fakat tüm
bunlar arasýnda Yisrael Ulusu için de sert dersler söz
konusudur.
Aftara tüm evrenin Tanrý’nýn tahtý ve ayak taburesi
olduðundan bahisle başlar. Yahudi Ulusu’nun, Tanrý’nýn Onuru’nu içinde tutabilecek bir Tapýnak yapabileceði akýl alýr şey midir? Olmadýðýna göre, bu Tapýnaðýn amacý elbette – kendisine verilebilecek her türlü
onurdan yüksekte olan – Tanrý’yý onurlandýrmak deðil,
O’na yönelik hizmetimizde bir araç olmasýdýr. Tanrý’yý
içten olmayan anlamsýz ritüellerle memnun etme peşinde olan insanlar, başkalarýný öldüren ya da sakat býrakan, uygun olmayan hayvanlarý kurban eden ve kabul edilmez kanlarýný mizbeah üzerinde sunan kişilere
benzetilmektedir. Tanrý bu günahkarlýðý elbette karşýlýksýz býrakmayacaktýr. Fakat her şey bununla kalmayacaktýr. Tanrý’ya sadýk kalanlar da takdir edilecek ve
mucizevi bir şekilde ödüllendirileceklerdir. Yisrael’in
yeniden doðuşu, tüm bir halkýn tek bir günde, hem
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de nispeten sancýsýz bir şekilde doðuşu gibi olaðanüstü
olacaktýr. Tanrý, Halký’na yeniden hayat vermeye karar vermişse, başka türlüsü düşünülebilir mi zaten?
Böylelikle Yeruşalayim’e sadýk kalmýş, yüzyýllar boyu
onun için yas tutmuş olanlar, onun tekrar canlanýşýna
şahit olup neşeleneceklerdir. Berahalar onlara bollukla akarken, Tanrý’nýn gazabýný döktüðü düşmanlarý, eşi
benzeri görülmemiş bir yenilgiyle karşýlaşacaklardýr.
Bundan kurtulabilenler ise, Tanrý’nýn Büyüklüðü’nü
dünyanýn en uç köşelerine kadar taşýyýp ilan edecekler;
bu süreç içinde, uzun ve zorlu sürgün boyunca çeşitli yerlere daðýlmýş ve dönmeleri artýk imkansýz olarak
addedilen Yahudiler de ülkelerine geri geleceklerdir.
Sonrasýnda hepsi gelip Bet-Amikdaş’ý kuracak ve artýk
ebedi olacak olan bu Tapýnak’ta, Tanrý’ya yönelik sadýk ve adanmýş hizmetlerini gerçekleştireceklerdir. Bu
şekilde tarih amacýna ulaşmýş, Tanrý’ya baðlý kalanlar
da ödüllendirilmiş olacaktýr.
Hahamlarýmýz, saf olan ve hiçbir bencil niyete dayanmayan sevginin ebedi olacaðýný öðretirler. “Hangi
sevgi belirli bir amaca dayanmýyordu? – David ve Yeonatan arasýndaki sevgi” (Mişna – Pirke Avot 5:19).
Aftara bu eşsiz sevgiyi belki de en iyi gösteren örneklerden birini anlatmaktadýr.
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Aftarat Tişa BeAv – Şahrit
Asof Asifem – Yirmeyau 8:13 – 9:23

8
Onlarý tamamen tüketeceðim – Tanrý’nýn Sözü.
Asmada üzüm yok [olacak] ve incir [aðacýnda] incir
yok [hale gelecek]. Yaprak kuruyacak. [Onlara karşý düşmanlarý getireceðim, çünkü] Onlara [kanun ve
hükümler] verdim, ama ihlal ettiler onlarý.
14 “Niçin [öylece] oturuyoruz?” [diye soracaklar o zaman kýrdakiler,] “Toplanýn da surlu şehirlere gidelim
ve [başýmýza gelecekleri] orada sessizce [kabullenelim]. Çünkü Tanrýmýz Aşem bizi sessiz[liðe mahkûm]
kýlýp bize [çok acý olan] mazý suyu içirdi [=acý bir şekilde cezalandýrdý]; çünkü Tanrý’ya karşý kabahat işledik [ve günahlarýmýz nedeniyle tüm bunlara layýk
olduðumuza göre şikâyet etmeye hakkýmýz yok; sessiz
kalmalýyýz].
15 Barýşý [ve huzuru] bekliyoruz [özlemle], ama iyi
yok… Tedavi zamanýný [bekliyoruz], ama işte – [onun
yerine korku dolu bir] titreme…
16 [Kuzey sýnýrýndaki] Dan’dan duyuldu [düşmanýn]
atlarýnýn solumalarý, kahramanlarýnýn nara seslerinden titredi ülke. Gelip ülkeyi içindekilerle birlikte ye13
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diler, şehri ve içinde oturanlarý [imha ettiler].
17 Ýşte, size karşý, sihir fýsýltýlarýnýn işe yaramayacaðý
yýlanlar, engerekler [tatlý dille yatýşmayacak çok azýlý
düşmanlar] gönderiyorum; sizi sokacaklar – Tanrý’nýn
Sözü.
18 Istýraba karşý kendimi tutayým [dedim; ama yapamýyorum, çünkü Yisrael’i bekleyen çok aðýr felaketleri
gördükçe] kalbimde hasta oluyorum.
19 Ýşte; halkýmýn kýzýnýn çýðlýðýnýn sesi uzak bir diyardan [sürgünden duyuluyor]: “Aşem Tsiyon’da deðil mi?
[Ülke’nin] Kralý orada deðil mi?” [diyor]. Neden Beni
putlarýyla, yabancýlarýn saçmalýklarýyla kýzdýrdýlar?
20 Hasat geçti, yaz sona erdi; ama biz [hâlâ] kurtarýlmadýk.
21 Halkýmýn kýzýnýn yýkýmý nedeniyle paramparça oldum. Karardým, şaşkýnlýk kavradý beni.
22 [Ýlaç özelliði olan pelesengin bol olduðu] Gilad’da
pelesenk mi yok? [Tüm dertlerin devasý Tora mý yok?]
Doktor mu yok orada? [Tora bilgeleri yok mu orada?]
Öyleyse halkýmýn kýzýna neden tedavi gelmedi? [Neden bu bilgeler halký doðru yola sevk etmeyi ve böylece tüm bu felaketi önlemeyi başaramadý?]
23 Keşke başým [tümüyle] su, gözüm gözyaşý pýnarý olsaydý da halkýmýn kýzýnýn [kýlýçla ölmüş] cesetleri için
gece-gündüz aðlayabilseydim.
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9
Keşke biri beni çölde [gelip giden] yolcular için bir
hana yerleştirseydi de halkýmý terk edip onlarýn yanýndan gitseydim. Çünkü [neredeyse] hepsi zani; bir hainler sürüsü.
2 [Ýnsanlarý uzaktan öldürmek için] Yaylarý [olarak
kullandýklarý] dillerini, yalan [oklarý atmak üzere]
germişler. Ülkede güçlendiler[se de bu,] sadakat için
deðil. Aksine, [sürekli bir] kötülükten [diðer bir] kötülüðe geçiyorlar ve Beni tanýmýyorlar – Tanrý’nýn Sözü.
3 Her biriniz akranýnýzdan sakýnýn ve hiçbir kardeşe
güvenmeyin; çünkü her kardeş hilekârca davranýyor
ve her akran dedikoducu [şekilde] dolaşýyor.
4 Birbirleriyle alay ediyorlar ve gerçeði konuşmuyorlar.
Dillerine yalan söylemeyi alýştýrmýşlar, suç işlemek için
çabalýyorlar.
5 Ýkametin hilenin içinde; Beni tanýmayý hileyle reddediyorlar – Tanrý’nýn Sözü.
6 Bu nedenle; şöyle diyor Topluluklarýn Efendisi: Ýşte,
onlarý [ýstýraplarla] ergitip [onlarýn özüne yabancý olan
karýşýmlardan] arýtacaðým; çünkü [onu tamamen başýboş býrakýp, tamamen yok olmasýna izin vermek gibi
bir şeyi] nasýl yaparým halkýmýn kýzýna? [Bu yüzden,
onlarý, günahlarý nedeniyle dönülmez noktayý geçmeden önce sertçe cezalandýracaðým.]
7 Gergin yaydaki ok gibidir dilleri, hilekârlýk konuşu1
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yor. Aðzýyla akranýna barýşçý konuşuyor, ama içinde
tuzaðýný kuruyor.
8 Bunlar için onlarý cezalandýrmayayým mý? – Tanrý’nýn
Sözü – Böylesi bir ulustan ruhum intikam almasýn mý?
9 Daðlar için [sesimi] bir aðlama ve inleme[yle] yükselteceðim ve çölün çayýrý için bir aðýt. Çünkü ýssýzlaştýlar geçen kimse olmayýnca ve duymadýlar sürü sesi.
Göklerin kuşlarýndan hayvanlara kadar [hepsi] göçüp
gittiler.
10 Yeruşalayim’i çakallarýn barýnaðý yýkýntýlar haline
getireceðim ve Yeuda şehirlerini ýssýz, oturandan yoksun kýlacaðým.
11 Kimdir bilge kişi? Anlasýn bunu. [Kimdir] Tanrý’nýn Aðzý’nýn kendisine konuştuðu [kişi]? Açýklasýn
[bunu]: Neden yok oldu ülke; [neden] geçeni olmayan bir çöl gibi ýssýzlaştý?
12 Tanrý söyledi: Önlerine sunmuş olduðum Toram’ý
terk etmeleri nedeniyle! Sözüm’ü dinlemediler ve onu
takip etmediler.
13 [Bunun yerine] Kendi kalplerinin uygun gördüðü
şekilde yürüdüler ve babalarýnýn kendilerine öðrettiði
Baal putlarýnýn peşinden [gittiler].
14 Bu yüzden, şöyle diyor Yisrael’in Tanrýsý, Topluluklarýn Efendisi: Ýşte, onlara pelin yedireceðim, mazý
suyu içireceðim onlara.
15 Onlarý ne kendilerinin ne de babalarýnýn tanýdýðý
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uluslarýn arasýna saçacaðým. Arkalarýndan kýlýcý göndereceðim, ta ki onlarý[n büyük kýsmýný] yok edene
kadar.
16 Şöyle diyor Topluluklarýn Efendisi: [Gelmek üzere
olan felakete] Odaklanýn; aðýt yakan kadýnlarý [şimdiden] çaðýrýn gelsinler; [bu konuda] usta kadýnlara
[ulaklar] gönderin gelsinler.
17 Acele etsinler ve bizim için bir inleme [sesi] yükseltsinler, [böylece] gözlerimiz yaş döksün ve göz kapaklarýmýz su akýtsýn.
18 Zira bir inleme sesi duyuluyor Tsiyon’dan. “Nasýl talan edildik! Son derece utanç duyuyoruz, çünkü [Tsiyon’da hep başarýlý olacaðýmýzý düşünürken] ülke[mizi] terk ettik, çünkü [kendi] barýnaklarýmýz [bizi] kapý
dýşarý ettiler.
19 Dinleyin ey kadýnlar, Tanrý’nýn [yýkýmýn yakýn olduðuna dair] Sözü’nü ve kulaklarýnýz Aðzý’nýn Sözleri’ni özümsesin. Kýzlarýnýza inleme öðretin ve her kadýn, akranýna aðýt [öðretsin].
20 Çünkü ölüm týrmandý penceremizden, geldi saraylarýmýza, pazar yerinde çocuklarý kesip atmak için ve
sokaklardan delikanlýlarý.
21 Böyle konuş – Tanrý’nýn Sözü – insan cesedi düşecek [topraða] tarla yüzeyindeki gübre gibi [bol], hasatçýnýn [biçip] arkasýnda [býraktýðý] demetler gibi [çok]
– ama toplayan olmayacak.
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Şöyle diyor Tanrý: Bilge bilgeliðiyle övünmesin ve
kuvvetli kuvvetiyle övünmesin. Zengin zenginliðiyle
övünmesin.
23 Övünen sadece şunla övünsün: Beni idrak edip bilmekle! Çünkü Ben, Aşem, yeryüzünde iyilik, yargý ve
dürüstlük yaparým; zira bunlarý arzularým – Tanrý’nýn
Sözü.
22

*
Tişa BeAv’da okunan ve ümidi ön planda tutan Peraşa’dan farklý olarak, Aftara neredeyse hafiflememiş
bir aðýt niteliðindedir. Gerçekten de birçok cemaatte, kýsa betimlemesiyle insanlar için gerçekten deðer
ifade edip övülmeye layýk olan şeylerin özetini yapan
ve böylece nihai kurtuluşa giden yolu gösteren son iki
pasuða kadar olan kýsým, Eha kitabý okunurken kullanýlan hüzünlü melodiyle okunur. Yýkým döneminin
peygamberi ve Eha kitabýnýn yazarý olan Yirmeyau, bu
aðýr kehaneti, onlarý teşuva yapma yönünde uyandýrabileceði şeklindeki zayýf ümidiyle, yoldan çýkmýş olan
kardeşlerine yönlendirmektedir.
Aftara halkýn hissettiði dehşetin bir resmiyle başlar.
Kasaba ve çiftlikleri ýssýz kalmýştýr ve şehre kaçmýşlar,
ama orada da sýðýnak bulamamýşlardýr. Sanki hakaret357

le burun kývýrdýklarý Tanrý’dan medet ummaya haklarý
varmýş veya gücünden edilmiş krallarý onlara yardým
edebilirmiş gibi aptalca ve nafile bir şekilde sormuşlardýr: “Aşem Tsiyon’da deðil mi? [Ülkenin] Kralý orada
deðil mi?”
Sonra Yirmeyau, halkýnýn alçalmasý karşýsýndaki kişisel ümitsizliðinden bahseder. Kararmýştýr. Gözleri,
kalbinde hissettiði kýrýklýðý ifade etmeye yetecek kadar
gözyaşý dökemeyecek diye hayýflanmaktadýr. Öte yandan, onlarýn ciddi günahlarýný gördüðü zaman da, ýssýz
bir çölde, onlardan kaçabileceði bir han bulup kendisini oraya kapatabilme arzusunu dile getirmektedir.
Ahlaksýzlýk etmişler, Tanrý’ya karşý haince davranmýşlardýr. Dilleri yalan ve iftira oklarý atan birer yay gibidir. Bunun bir sonucu olarak Tanrý onlarý, yabancý
maddelerle karýşmýş deðerli bir madeni saflaştýrmak
için ergitmeye benzer şekilde zor şartlar altýndan geçirecektir. Belki bu sert cezalar ve ýstýraplar sonrasýnda
teşuva yapmayý akýllarýna getireceklerdir. Böylece ceza
gelir ve gerçekten de son derece aðýrdýr – ama ulusun
genel tavýr ve davranýşlarý Tanrý’ya başka bir seçenek
býrakmamýştýr.
“Bu neden oldu?” diye sormaktadýr peygamber. Çünkü
Hahamlarýmýz’ýn öðrettiklerine göre Tanrý’nýn onun
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hakkýnda “Toram’ý terk etmelerindense Beni terk etmelerini tercih ederim, zira Tora’nýn manevi parýltýsý
onlarý iyi yola ve Bana geri getirme kuvvetine sahiptir”
dediði Tora’ya sýrt çevirmişlerdir. Bu, tüm zamanlar
için bir ders olarak kalmýştýr: Tora, Yisrael’in, eski görkemli haline dönebilmekteki tek ümididir.
Aftara, yaşamýn yol haritasý için tüm zamanlar için geçerli olan bir rehberle sona ermektedir. Ýnsanlar şereflerini, sýradan bilgelik, kuvvet ve zenginlik gibi geçici
ve incir çekir-deðini doldurmayan konularda aramamalýdýr. Gerçekten deðeri olan tek şey Tanrý bilgisidir
ve eðer bir kişinin hayattaki önceliði buysa, o zaman
bilgeliði, kuvveti ve zenginliði de övgüye deðer bir hal
alýr, zira Tanrý’nýn bilindiði bir ortamda bunlar O’na
yönelik hizmette birer araç haline gelecektir.
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Aftarat Tişa BeAv – Minha
Aşkenaz cemaatleri Yom Kipur haricinde
toplumsal oruç günlerinde
Minha duasýnda aşaðýdaki aftarayý okurlar.
Sefarad cemaatlerinde Minha’da aftara
okuma geleneði yoktur.
Yine de Tişa Beav günü bir istisnadýr ve
Minha duasýnda tüm cemaatlerde
bu aftara okunur.
Dirşu – Yeşayau 55:6 – 56:8

55
Tanrý’yý, [henüz hakkýnýzda aðýr karar vermemişken, kolayca] bulunduðu [ve erişilebilir olduðu bu]
zamanda arayýn; yakýn olduðu zaman seslenin O’na.
7 Kötü [kişi, günah] yollarýný terk etsin ve kanunsuz
kişi [kötü] niyetlerini [býraksýn]. Aşem’e dönsün – ona
merhamet edecektir. Ve Tanrýmýz’a [dönsün] – çünkü cömertçe affedecektir.
8 [Yapacaðýnýz teşuvayý kabul etmeyeceðimi sanmayýn;]
Çünkü düşüncelerim, düşünceleriniz [gibi] deðildir;
yollarýnýz da yollarým [deðildir] – Tanrý’nýn Sözü. [Zira
		

6
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etten kemikten bir kral, kendisine isyan edeni ortadan
kaldýrýr. Ama Ben böyle deðilim.]
9 Göklerin yeryüzünden yüksekliði nasýlsa o kadar
yüksektedir yollarým yollarýnýzdan ve düşüncelerim
düşüncelerinizden.
10 Çünkü nasýl yaðmur ve kar göklerden iner, yeryüzünü doyurmadýkça, üretip yeşertmedikçe ve ekene
tohum, yiyene ekmek vermedikçe [buharlaşýp] oraya
geri dönmezse,
11 Aðzýmdan çýkacak Sözüm de böyle olacak, arzuladýðýmý yapýp onu gönderdiðim [görevde] başarýlý olmadýkça Bana boş elle dönmeyecektir.
12 Çünkü [sürgünden] sevinçle çýkacak, barýş içinde yönlendirileceksiniz. Daðlar ve tepeler önünüzde
şarkýyla açacaklar [aðýzlarýný] ve kýrýn tüm aðaçlarý el
çýrpacaklar.
13 Isýrganýn yerine servi çýkacak, çalýlýðýn yerine mersin çýkacak. Ve bu, Aşem’e [şöhretli bir] Ýsim [kazandýracak; bir daha hiç] sonlanmayacak ebedi bir işaret
[olacak].

56
		

1 Şöyle diyor Tanrý: Yargýyý koruyun ve adaleti ye-

rine getirin; zira yakýndýr kurtarýşýmýn gelmesi ve adaletimin açýða çýkmasý.
2 Ne mutlu böyle yapan insana ve bunu sýkýca tutan
Adam-oðluna: Şabat’ý ihlal edil-meye karşý gözeten ve
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elini her türlü kötülüðü yapmaktan sakýnan.
3 Ve yabancýnýn oðlu [olup] Tanrý’ya baðlanan [kişi]
demesin “Tanrý beni Halký’ndan mutlaka ayrý tutacaktýr” diye. Ve hadým [kişi] “Ýşte; ben kuru bir aðacým
[benden geriye ne kalacak ki?]” demesin.
4 Çünkü şöyle diyor Tanrý: Şabatlarým’ý gözeten, arzu
ettiðim [yolu] seçen ve Antlaşmam’ý [sýkýca] tutan
hadýmlara:
5 Onlara Evim’de ve Surlarým’da oðullardan ve kýzlardan [daha iyi] bir yer ve isim vereceðim. Ona bir daha
hiç kesilmeyecek ebedi bir isim vereceðim.
6 Ve O’na hizmet etmek ve Tanrý’nýn Ýsmi’ni severek O’nun kullarý olmak üzere Tanrý’ya baðlanan yabancý-oðullarý; Şabat’ý ihlal edilmeye karşý gözeten ve
Antlaşmam’ý [sýkýca] tutan herkes –
7 Kutsal Daðým’a getireceðim onlarý, Dua Evim’de neşelendireceðim onlarý. Ola-korbanlarý ve [Şelamim-]
kesimleri rýza bulmak üzere [çýkacaklar] Mizbeahým’ýn
üstüne; çünkü Evim, tüm halklar için Dua Evi olarak
adlandýrýlacak.
8 Yisrael’in daðýlmýşlarýný toplayan Efendi Aşem’in
Sözü: “Toplanmýş olanlarýnýn üstüne daha [birçoðunu] toplayacaðým.”
*
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Oruç günleri genel olarak teşuvaya birer çaðrý niteliði
taşýr. Tişa Beav gibi son derece aðýr felaketlerin yýldönümü olan bir gün, içerdiði ciddiyet çerçevesinde,
geçmişte yaşananlarý, özellikle de sebepleri açýsýndan
dikkatli bir şekilde deðerlendirmek, bunun karşýlýðýnda kendi tavýr ve davranýşlarýmýzý bir özeleştiri süzgecinden geçirmek ve hayatýmýzýn devamýyla ilgili kesin
kararlar alýp söz konusu sebepleri ortadan kaldýrmak
üzere adýmlar atmaya başlamak için en uygun fýrsattýr.
Aftara da bu temanýn etkili ve dokunaklý bir ifadesi
niteliðindedir.
Aftara, Yisrael’i, Tanrý’yý bulunabildiði ve yakýn olduðu zamanda aramaya teşvik etmektedir. Otoriteler
basit anlamda bahsedilenin, Tanrý’nýn henüz cezayý
vermediði zaman olduðunu belirtirler. Tanrý özellikle
böyle dönemlerde teşuva yapýlmasýný bekler, bu uðurda sembolik öfkesini bastýrýr. Bu açýdan teşuvanýn en
kolay kabul edildiði dönemler bunlardýr.
Öte yandan Hahamlarýmýz Tanrý’nýn kolayca bulunabilir ve yakýn olduðu zamanýn, Roş Aşana ile başlayýp
Yom Kipur ile sona eren On Teşuva Günü olduðunu
öðretirler. Ama bu günler söz konusu dönemin doruk
noktasýdýr ve Tanrý’nýn özellikle yakýn olup teşuvayý
daha kolay kabul ettiði günler Elul ayýyla başlar. Bu
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açýdan, Tişa Beav’da okunan Aftara söz konusu günlerin yakýn olduðunu ilan eder ve çaðrýda bulunur niteliktedir.
Aftara’da Tanrý, bizlere çok önemli bir mesaj vermektedir: Kendi alçak insani zaaflarýmýzý, O’nun hakkýndaki algýlarýmýza yansýtmamamýz gerekmektedir. Ýnsan
kendisine yanlýş yapaný kolay kolay affetmez. Affetse
bile ayný kabahatin tekrarlanmasý karşýsýnda affetme olasýlýðý gittikçe azalýr. Tanrý için böyle deðildir.
Tanrý saf ve gerçek merhamet sahibidir. Samimi olan
ve O’na kalp bütünlüðüyle hizmet etmeye hazýr olan
herkesin O’nun masasýnda yeri vardýr. Ýster kelimenin
basit anlamýyla olsun isterse de sembolik olarak olsun
“hadým” olanlar bile, Tanrý’ya katýldýklarý takdirde gelişip serpilecekler verimli olacaklardýr. Kendi orijinlerinden ayrýlýp Yahudiler’le birlikte Tanrý’ya hizmet
etmeyi seçenler birer yabancý olmaktan çýkacaklardýr.
Aksine, Nihai Kurtuluş sonunda geldiði zaman, gerçeðe doðru sürüler halinde gelecek olanlarýn öncüleri
onlar olacaktýr.
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Aftarat Roş Aşana – I
Roş Aşana’nýn ilk günü bu Aftara okunur
Vayi Ýş Ehad – Şemuel I 1:1 – 2:10

1

Efrayim daðýndaki Ramatayim Tsofim’den, Efrayim’li [yani Efrayim topraklarý sakini, ama gerçekte bu
kabile mensubu deðil bir Levi olan,] Tsuf’un oðlu, Tohu’nun oðlu, Eliu’nun oðlu, Yeroham’ýn oðlu Elkana
isimli bir adam vardý.
2 Ýki karýsý vardý. Birinin ismi Hana, ikincisinin ismi
Penina’ydý. Penina’nýn çocuklarý vardý, ama Hana’nýn
çocuðu yoktu.
3 Bu adam her yýl, [Mişkan’ýn bulunduðu] Şilo’da
Topluluklarýn Efendisi’ne secde etmek ve korban yapmak üzere şehrinden çýkardý. Orada [=Şilo’da, Koen
Gadol] Eli’nin iki oðlu Hofni ve Pinhas Tanrý Adýna
Koen’diler.
4 Günü geldiðinde Elkana korban kesip, karýsý Penina’ya ve onun tüm oðullarýna ve kýzlarýna porsiyonlar
verirdi.
5 Hana’ya ise en güzelinden bir porsiyon verirdi, çünkü Hana’yý [özellikle] severdi ve [onu teselli etmek
isterdi, çünkü] Tanrý onun rahmini kapatmýştý
6 Rakibesi [Penina] onu kýzdýrmak için defalarca sa1
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taşýp dururdu, ne de olsa Tanrý onun rahmini kapatmýştý.
7 [Elkana] Her yýl böyle yapardý [ve Hana’ya etten
en güzel parçayý verirdi]. Tanrý’nýn evi’ne her çýkýşlarýnda [bu özel ilgiyi kýskanan Penina da] bu şekilde
[Hana’yý] kýzdýrýrdý ve [Hana da bu yüzden] aðlar ve
yemezdi.
8 [Bir keresinde] Kocasý Elkana ona “Hana” dedi;
“Neden aðlýyorsun? Neden yemiyorsun? Neden kalbin
ezik? Ben [sana olan sevgimle,] senin için [Penina’nýn
doðurduðu] on oðuldan iyi deðil miyim?
9 Şilo’da yedikten ve içtikten sonra, Hana [Tanrý’nýn
Evi’ne gitmek üzere] kalktý. Koen [Gadol] Eli, Tanrý’nýn Kutsal Salonu’nun kapý pervazýnýn yakýnýnda bir
sandalyede oturmaktaydý.
10 [Hana] Acýlý bir ruh halindeydi ve hýçkýrýklarla aðlayarak Tanrý’ya dua etti.
11 Bir vaatte bulunup [şöyle] dedi: “Ey Topluluklarýn
Efendisi! Cariyenin zavallýlýðýný görüp anlarsan, beni
hatýrlar, cariyeni unutmazsan ve cariyene erkek bir
çocuk bahşedersen, onu yaşamý boyunca Tanrý’ya vereceðim ve başýndan ustura geçmeyecek.”
12 Tanrý’nýn Huzuru’nda çok fazla dua ettiði için, Eli,
[bir yandan ‘ne konuda dua edi-yor’, bir yandan da
‘duasýný ne zaman bitirecek’ diye] onun aðzýný gözlüyordu.
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Hana kalbinde konuşmaktaydý; sadece dudaklarý
hareket ediyor, ama sesi duyulmuyordu. [Bu yüzden]
Eli onu sarhoş sandý.
14 Eli ona “Ne zamana kadar sarhoş [gibi] duracaksýn?
[Ýnsanlar normalde senin gibi sessiz deðil yüksek sesle
dua ederler.]” dedi. “[Git uyu veya başka bir şey yap
da] Şarabýný üstünden at”.
15 Hana cevap verip “Hayýr efendim” dedi. “Ruhu
sýkýntýda bir kadýným ben; ama yeni ya da yýllanmýş
şarap içmedim. [Sadece] Tanrý’nýn Huzuru’nda içimi
döküyorum [o yüzden sesimi yükseltmeye gerek görmedim].
16 Cariyeni bir serseri kýzýnýn yerine koyma; çünkü
söyleyeceklerimin ve [rakibemin sebep olduðu] kýzgýnlýðýmýn çokluðu yüzünden bu kadar [uzun] konuştum
[Tanrý’nýn Huzuru’nda].”
17 Eli cevap verip “Selamete git” dedi, “Yisrael’in Tanrýsý Kendisi’nden sorduðun arzuyu verecek”.
18 “Cariyen gözünde beðeni bulsun [ve benim için dua
et]” dedi [Hana]. Kadýn yoluna gitti ve [bu kez yemek] yedi. Yüzü de artýk asýk deðildi.
19 [Elkana ve ailesi] Sabah erken kalkýp Tanrý’nýn Huzuru’nda secde ettiler ve Rama’ya, evlerine geldiler.
20 Zamaný geldiðinde Hana hamile kaldý ve bir oðul
doðurdu. “Onu Tanrý’dan istedim” [diyerek] ona
[“Şaul – Ýstenmiş” ve “MeE-l – Tanrý’dan” sözcükleri13
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nin birleşimi olan] Şemuel adýný verdi.
21 Adam, Elkana, tüm ailesiyle birlikte Tanrý’ya yýllýk
korbanýný ve [yýl içinde vaat ettiði [diðer korbanlarý]
gerçekleştirmek üzere [Şilo’ya] çýktý.
22 Ama Hana, kocasýna “Çocuk sütten kesilene kadar [burada kalayým, sonra] onu getiririm. Tanrý’nýn
Huzuru’nda görünür ve hayatý boyunca orada kalýr”
diyerek [onlarla] çýkmadý.
23 Kocasý Elkana da ona “Gözünde doðru olaný yap”
dedi. “Onu sütten kesene kadar otur, [bu senin elinde
olan bir şey;] ama [çocuðun hayatý boyunca Tanrý’nýn
evinde oturmasý senin elinde deðil. Umarým] Tanrý
[çocukla ilgili bu] sözü yerine getirir.” [Böylece] Kadýn
[orada] kaldý ve oðlunu, sütten kesene kadar emzirdi.
24 Onu sütten kestiðinde, onu üç boða, bir efa un ve bir
matara şarap eşliðinde yanýnda çýkarýp Şilo’ya, Tanrý’nýn Evi’ne getirdi – çocuk [hâlâ] çocuktu.
25 [Ýlk] Boðayý kestiler ve çocuðu [kehanetinin gerçekleştiðini görmesi için] Eli’ye getirdiler.
26 “Ey efendim!” dedi [Hana]. “Canýn yaşasýn efendim! Ben, Tanrý’ya dua etmek üzere burada seninle
durmuş olan kadýným.
27 Bu çocuk için dua ettim ve Tanrý, Kendisi’nden sorduðum arzumu bana verdi.
28 [Duam sýrasýnda vaatte bulunup] Ben de onu [hizmet etmesi için] Tanrý’ya ödünç vermiştim. Var ol368

duðu tüm günler boyunca Tanrý’ya ödünç verilmiştir
o.”
[Henüz iki yaşýnda olmasýna raðmen secde etmesi öðretilen Şemuel, oðlunun Tanrý’ya adanmasý nedeniyle Elkana ya da kehanetinin doðru çýkmasý nedeniyle
Eli] Orada Tanrý’ya secde etti.

2
Hana dua edip [şöyle] dedi: Neşelendi kalbim
Tanrý’yla, [beni kýzdýran düşmanlarýma karşý] yükseldi
boynuzum [=onurum] Tanrý’yla. Genişledi [şimdiye
kadar suskun kalan] aðzým düşmanlarýma karşý – çünkü kurtarmanla sevince boðuldum.
2 Yoktur kutsal Tanrý gibi – çünkü Sen’den başkasý
yoktur; ve Tanrýmýz gibi bir kaya yok!
3 Fazla gururlu gururlu konuşmayýn, kibir çýkmasýn
aðzýnýzdan. Çünkü bilgilerin Tanrýsý’dýr Aşem; ve
O’nun [Huzuru’nda] sayýlýr [ve anlatýlýr tüm] eylemler.
4 Kahramanlarýn yayý kýrýlýr [Tanrý’nýn önünde] ve tökezleyenler kuvvetle kuşanýr [O’nun sayesinde].
5 Toklar ekmek için kiraya verdiler kendilerini, açlar
ise [kendilerini kiraya vermeyi] býraktýlar. [O kadar
büyük ki Tanrý’nýn yardýmý;] Kýsýr [kadýn] bile yedi
doðurdu, oðlu bol olan ise [çocuklarýndan] yoksun
1
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kaldý
6 Tanrý öldürür ve hayat verir, mezara indirir ve [oradan] çýkarýr.
7 Tanrý yoksul býrakýr ve zenginleştirir; alçaltýr ve yüceltir.
8 Zavallýyý tozun içinden kaldýrýr, yoksulu yükseltir
çöplüklerden – asillerle oturtmak için – ve onur sandalyesi miras verir onlara.
Çünkü Tanrý’ya aittir dünyanýn destek sütunlarý, yeryüzünü onlarýn üzerine kurmuştur.
9 Sadýklarýnýn adýmlarýný korur, kötüler ise karanlýkta
kesilip giderler – çünkü kuvvetle üstün gelmez insan.
10 Ey Aşem! [Oðlumun] Karşýtlarý kýrýlsýn; onun uðruna gürlesin gökler [düşmanlarýn üstüne].
Tanrý yeryüzünün uçlarýný yargýlasýn, kralýna kuvvet
verip meshedilmişinin [güç ve üstünlüðü simgeleyen]
boynuzunu yükseltsin.
*
Bir Aftara’nýn konusu genel olarak, okunan Tora parçasýyla benzerdir ya da okunduðu özel günün temasýyla baðlantýlýdýr. Bu Aftara her iki özelliði de taşýmaktadýr. Roş Aşana’da okunan Peraşa, Sara’nýn, bir ömür
boyu süren kýsýrlýðýn ardýndan nasýl bir çocukla hatýrlandýðýný anlatýr. Aftara da benzer şekilde, ileride Yis370

rael’in en önde gelen peygamberlerinden biri olacak
olan bir çocukla mübarek kýlýnan Hana’nýn hikâyesini
içerir. Bunun yanýnda Hana’yla ilgili anlatý, içten bir
duanýn tüm zýtlýklara üstün gelen Tanrýsal şefkati getirebileceðini gösterir – ki bu, Roş Aşana’nýn temel temasýdýr. Ayrýca, Talmud’un (Megila 31a) öðrettiði gibi,
Sara ve Hana’nýn her ikisi de bir Roş Aşana gününde
hatýrlanmýşlardýr.
Aftara’nýn son on pasuðu, Targum (Şir Aşirim 1:1) tarafýndan, dünya tarihini tümüyle içeren on şarkýdan
biri olarak tanýmlanan Hana’nýn Şarkýsý’ný oluşturur.
Bu şarkýlarýn ilk dokuzu Tanah’ta yer alýrken onuncusu, sürgünden kurtarýlacaklarý zaman Bene-Yisrael tarafýndan söylenecektir (Yeşayau 30:29). Hana’nýn
Şarkýsý’nýn, dünyanýn manevi tarihi içindeki yerinin
bu denli merkezi olmasý, bizleri Targum’un sözünü ettiði “şarkýlarýn”, basit birer ilham ürünü olan şiirler,
hatta normal birer duadan ibaret olmadýðý sonucuna
götürmektedir. Tanah’ýn dilinde, “Şira – Şarký”, insanlarýn yaratýlýştaki uyumu anlamasý kavramýný temsil
eder. Doða sürekli olarak “şarký söylemektedir”, çünkü
en küçük mikroorganizmadan en devasa galaksiye kadar, her şey, Tanrý’nýn niyeti doðrultusunda davranýr
ve birbiriyle iletişir. Şarký budur. Bu, tahayyül edilebilecek en muazzam senfonidir, zira Tanrýsal amaç
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için birleşmiş olan sonsuz sayýda müzisyenden oluşur.
Ancak insanoðlu, bu uyumu çok seyrek fark eder. O,
inanca yönelik sorularla, başkalarýnýn başarýsý karşýsýnda hissettiði buruklukla, olaylarýn nasýl olup da Tanrýsal planýn kati bir şekilde yerine gelmesini saðladýðýný
görmekten aciz kalmakla meşguldür. Ýnsanlar – o çok
seyrek zamanlarda – Tanrý’nýn planýnýn şekil almaya
başladýðýný hissettiklerinde, şarký söylerler. Moşe ve
Bene-Yisrael’in, Kýzýldeniz’in yarýlýşýnýn ardýndan şarký
söylemelerinin nedeni budur. Bir anlýk ýşýk parlaklýðý
içinde, yüzyýllar boyunca meydana gelecek olan olaylar hakkýnda kesin bir anlayýş elde etmişlerdir. Yaratýlanlarýn uyumu hakkýndaki bu anlayýş, etten kemikten
oluşan insan için, bir şarkýnýn uyumunda ifade bulur.
Hana’nýn Şarkýsý da, insanoðlunun, kavrayýşýnýn ötesi
hakkýnda, anlýk bir ilhamla elde ettiði anlayýşýn bir dýşavurumudur. Bu aşamada Hana, büyük acýlar çektiði
o uzun yýllarýn, aslýnda, sadece onun yaşamýný deðil,
doðan Şemuel sayesinde tüm Yahudi tarihinin gidişatýný da tamamen deðiştiren neşeli bir olay için hazýrlýk olduðunu kavramýştýr. Bu ilham verici mesaj, Roş
Aşana’nýn ana temasýdýr.aa
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Aftarat Roş Aşana – II
Roş Aşana’nýn ikinci günü bu Aftara okunur
Matsa Hen – Yirmeyau 31:1–19

31
		

1 Şöyle dedi Tanrý: “Çölde [iken Gözüm’de] beðe-

ni kazandý kýlýçtan [=Mýsýrlýlar’ýn kýlýcýndan] kurtulan bu halk – sükûnetine [yani sükûnetle yaşayacaðý
Erets-Yisrael’e] götürdüðümde [beðeni kazandý] Yisrael”.
2 Uzaktan görünüyor bana Tanrý [ve şöyle diyor]:
“Seni ebedi sevgiyle sevdim. Bu nedenle sana şefkat[imi] uzattým.
3 [Daha önce iki kez inşa edilen Bet-Amikdaş yýkýldý.
Ama] Seni tekrar inşa edeceðim ve [bu kez ebediyen]
inşa olacaksýn ey Yisrael’in bakiresi [başka ilahlarla
kirlenmemiş sadýk Yisrael]; tekrar teflerini kuşanýp
neşeli bir dansla çýkacaksýn.
4 Tekrar baðlar dikeceksin Şomron daðlarýnda; dikiciler dikecekler ve [yeni dikilen bir aðacýn meyvesinin
dördüncü yýldaki kutsal meyvelerine yapýlmasý gerektiði gibi, para karşýlýðýnda] kutsiyetinden arýndýracaklar [ve yiyecekler meyvelerini].
5 Çünkü gün var ki bekçiler [= kurtuluşu haber vere373

cek olan peygamberler] Efrayim daðýndan seslenecekler: ‘Kalkýn ve Tsiyon’a gidelim – Tanrýmýz Aşem’e!’
[diyecekler].
6 “Çünkü şöyle diyor Tanrý Yaakov’a: Neşeyle şakýyýn,
uluslarýn zirvelerinde çýðýrýn, duyurun, övün ve diyin:
Ey Tanrý; kurtar halkýný, Yisrael’in artýklarýný.”
7 “Ýşte onlarý kuzey ülkesinden getireceðim ve yeryüzünün en uzak köşelerinden toplayacaðým onlarý. Aralarýnda âmâ ve topal, hamile ve loðusa birlikte [olmak
üzere] büyük bir toplum dönecek buraya.
8 Aðlayarak gelecekler ve onlarý niyazlarla yönlendireceðim, tökezlemeyecekleri düz yolda suyollarýna götüreceðim onlarý. Çünkü Yisrael’in Babasýyým ve Efrayim
behorumdur.
9 “Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin ey uluslar, uzak adalarda anlatýn [onu] ve diyin: ‘Yisrael’i saçan [Tanrý], onu
topluyor. Onu bir çobanýn sürüsünü [koruduðu gibi]
koruyor!’
10 Çünkü serbest kýldý Tanrý, Yaakov’u ve onu kendisinden güçlü bir elden kurtardý.
11 Gelip Tsiyon’un yüceliðinde şakýyacaklar, Tanrý’nýn
iyiliðine akacaklar [bir nehir gibi] – buðdayýn, şýranýn,
yaðýn, davar ve sýðýr yavrularýnýn yanýnda. Canlarý sulak bir bahçe gibi olacak ve bir daha asla kederlenmeyecekler.
12 O zaman bakire sevinecek dansla, gençler ve yaşlý374

lar birlikte [neşelenecekler]. Matemlerini neşeye çevirip teselli edeceðim onlarý ve gamlarýndan [çok daha
kuvvetli bir şekilde] sevindireceðim onlarý.
13 [Bet-Amikdaş’ýn yýkýlýşýndan beri korbanlardan paylarýna düşenden yoksun kalmýş olan] Koenler’in canlarýný yaðla doyuracaðým ve halkým iyiliðimle doyacaktýr – Tanrý’nýn Sözü.
14 “Şöyle diyor Tanrý: Yüceliklerde bir ses duyuluyor
– aðýt ve acý bir aðlayýş. Rahel, [sürgüne çýkmýş olan]
çocuklarý için aðlýyor. Çocuklarý hakkýnda teselliyi kabul etmiyor, zira yoklar [hepsi sürgünde].
15 Şöyle diyor Tanrý: “Sesini aðlamaktan esirge ve gözlerini gözyaşýndan. Çünkü yaptýklarýnýn karşýlýðý var –
Tanrý’nýn Sözü – düşman topraklarýndan dönecekler.
16 Geleceðin için ümit var – Tanrý’nýn Sözü – çocuklar, kendi sýnýrlarýna dönecekler.
17 Efrayim’i [şöyle] inlerken duydum: ‘Beni sertçe terbiye ettin ve [ben de] terbiyeyi kabullendim. Eðitilmemiş bir buzaðý gibi… Beni [Kendin’e] geri al; döneceðim! Çünkü Sen, Tanrým Aşem’sin!
18 Çünkü geri dönüşümden sonra pişman oldum;
[yanlýşlarýmýn] bilincine vardýktan sonra, [pişmanlýk
içinde] uyluðumu dövdüm. Utandým ve kahroldum,
çünkü gençliðimin rezaletini taşýyorum.’
19 Benim en deðerli oðlum mu Efrayim? Beni eðlendiren çocuðum mu ki ondan her bahsedişimde onu
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tekrar tekrar anýyorum? [Herhalde öyle!] Bu yüzden
içim onun için [sevgi ve merhametle] büzülüyor. Ona
elbette merhamet edeceðim – Tanrý’nýn Sözü!”
*
Bu kýsmýn Roş Aşana’nýn ikinci günü için Aftara olarak seçilmesinin nedeni, Tanrý’nýn, Peygamber Yirmeyau’ya verdiði, Yahudi Ulusu’nun sonunda kurtarýlacaðýna dair sözdür. Ayrýca bu kýsým, Roş Aşana Musaf
duasýndaki Zihronot kýsmýnda yer alan bir pasuðu içerir. Buna ek olarak, Rahel’in, çocuklarý için aðladýðýný
aktaran dokunaklý sözler de bu kýsýmda yer almaktadýr.
O pasuðun basit anlamýna göre, Rahel, Asurlular tarafýndan sürülmüş olan, Yisrael Krallýðý mensubu On
kabile’yi temsil eder, çünkü bu kabilelerin lideri olan
Efrayim kabilesi Rahel’in soyuna mensuptur.
Kurtuluş gerçekleşmeden önce bu kabileler çok uzayan
acý dolu sürgünleri nedeniyle acý içinde aðlayacaklardýr; çünkü ilk sürgün sonrasýnda Yeuda ve Binyamin
kabileleri dönüp II. Bet-Amikdaş’ý inşa etmişken, On
Kabile sürgünde kalmýştýr (Radak).
Raşi ise, Yisrael için dayanýklý bir ilham kaynaðý ola376

cak bir Midraş anlatýsý aktarýr: Yeuda kralý Menaşe,
Bet-Amikdaş’ýn içine bir put diktiði zaman Tanrý, Bet-Amikdaş’ýn yýkýlmasýna ve halkýn sürgüne çýkmasýna
karar verir. Atalar ve Anneler’in ruhlarý Tanrý’ya bu
kararý iptal etmesi için yalvarýrlar, ancak Tanrý bunu
reddeder. Sonra Rahel aðlayarak Tanrý’nýn Huzuru’na
gelir. “Senin merhametin, şüphesiz bir fani insanýnkinden daha büyüktür!” der. “Bak benim gösterdiðim
merhamete. Yaakov yedi yýl boyunca sýrf benimle evlenme hakkýný elde edebilmek için çalýşmýştý. Ancak
babam Lavan benim yerime Lea’yý yerleştirdiði zaman,
ben sessiz kalmakla yetinmedim; Yaakov’la aramýzda
böyle bir durum için belirlediðimiz şifreleri de utanmamasý için Lea’ya verdim. Bu şekilde bir rakibenin
benim ailemin içine girmesine göz yumdum. Sen de
aynýsýný yap ey Tanrým! Çocuklarýn Senin Evin’e bir
rakip [yani Menaşe’nin putu] koymuşlarsa bile, onlara
karşý sessiz kal!”
Tanrý cevap verir: “Onlarý iyi savundun. Yaptýðýnýn
karşýlýðý var!” Bundan sonraki iki pasuðun açýkladýðý
şekilde Tanrý, Rahel’e sürgünün sýnýrlý bir süre için
olacaðýný ve Yahudi ulusunun ülkelerine döneceklerini bildirir.
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Aftarat Yom Akipurim – Şahrit
Solu Solu – Yeşayau 57:14 – 58:14

57
Ve dedi: “Döşeyin; [yol] döşeyin! Yol açýn!
Halkým’ýn yolundan engeli kaldýrýn!”
15 Çünkü şöyle dedi Yüce ve Ulu [Tanrý – ebediyete] kadar mevcut ve Ýsmi kutsal olan: “Yücelerde ve
kutsiyette barýnýrým; [ancak yine de] düşkün ve mütevazý[nýn yanýndayým], mütevazýlarý canlandýrmak ve
düşkünlerin kalbine hayat vermek için.
16 Zira [günahkârlarla] ebediyen çekişmeyecek, sonsuza dek öfkeli olmayacaðým; çünkü [her] ruh, Huzurum’dan [çýkýp insaný] sarmalamýştýr, canlarý Ben
yaptým [bu yüzden onlara merhamet etmem gerekir].
17 [Açgözlüce, maddiyat peşinde] Günah işlediðinde
öfkelenmiş, onu [sert cezalarla] vurmuştum sürekli
[Yüzüm’ü ondan] gizleyip [öfkeden] köpürerek; [çünkü kendi] kalbinin yolunda asi [bir şekilde] yürüyordu.
18 [Ama teşuva yapýp, kendine uygun doðru] Yollarýnda [yürümeye başladýðýný] görünce, onu [verdiðim
cezalarýn etkisinden kurtararak] iyileştirdim, ona yol
gösterdim, ona ve onun için yas tutanlara tam teselli
saðladým.
19 [Onun için] Dudaklara [yeni] telaffuz yaratýyorum.
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[Önceleri ona ters konuşanlar, bundan böyle] “Barýş;
Barýş” [diyecekler, eskiden Benden] uzakta [iken şimdi yakýnlaşmýş] olana ve [eskiden günaha] yakýn [iken
şimdi uzaklaşmýş] olana – diyor Tanrý – ve onu iyileştireceðim.
20 Ama [teşuva yapmaya yanaşmayan] kötüler çalkantýlý deniz gibi sükûnet bulamaz; sularý balçýk ve çamur püskürtüp durur.
21 “Barýş yok” diyor Tanrým “kötülere”.

58
Gýrtlaðýndan [tüm gücünle] seslen! Esirgeme;
Şofar gibi yükselt sesini ve Halkým’a suçlarýný, Yaakov
Ailesi’ne hatalarýný anlat.
2 [Kendilerini dürüst gibi göstermeye çalýşýyorlar; zira
görünüşte] Beni günbegün arýyorlar, Yollarým’ý bilmeyi arzuluyorlar. Sanki [sadece] dürüstçe davranýp
Tanrýsý’ný [hiç] terk etmemiş bir ulusmuş gibi Benden
[Tora’nýn] dürüst kanunlarýný sorup Tanrý’ya yakýnlýðý
arzuluyorlar.
3 “Oruç tuttuk da neden görmedin; canýmýza eziyet
ettik de nasýl fark etmedin?” [diye soruyorlar.] Yahu
oruç gününüzde [bile] zevk alacak bir şey buluyorsunuz ve [borç vermiş olduðunuz] tüm eziyet ettiklerinize [bu borcu ödemesi için] baský yapýyorsunuz!
4 Aslýnda çekişme ve kavga[ya bahane olmasý için]
		

1
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oruç tutuyorsunuz, kötülük yumruðuyla vurmak için!
[Ne de olsa oruç günlerinde halk bir araya toplanýyor;
siz de, cemaatte, çekemediðiniz kişiyi görünce hemen
kavgaya girişiyorsunuz]. Bugüne uygun şekilde oruç
tutmuyorsunuz ki yücelerde duyurmak için sesinizi!
5 Benim seçeceðim [ve kabul edeceðim] oruç, insanýn
canýna [oruçla] eziyet ettiði gün böyle mi olmalý? [Sadece] Başýný saz gibi eðip [altýna] çuval bezi ve kül sermek mi? – Oruç ve Tanrý’nýn [duayý] kabul etme günü
diye buna mý diyorsun?!
6 Benim seçeceðim [ve kabul edeceðim] oruç budur:
Kötülük düðümlerini aç, [yoksullarýn boynuna doladýðýn] haksýzlýk baðlarýný çöz, ezilmiş[ köle]leri [köleliklerinin yedinci yýlýnda] özgürlüðe gönder ve tüm
haksýzlýðý kopart.
7 Ekmeðini aç olana bölmek, zavallý fakirleri evine almak, çýplak gördüðünü örtmek, kardeşini görmezden
gelmemek deðil midir [yapman gereken?
8 Bunlarý yaparsan, işte] O zaman ýşýðýn, [yoðun sisleri] şafak gibi yaracak, devan çabucak yeşerecek, dürüstlüðün önünde yürüyecek ve Tanrý’nýn Onuru seni
[tsadiklerin ruhlarýnýn bulunduðu yere] alacaktýr.
9 Ýşte o zaman – sesleneceksin ve Tanrý cevap verecek;
haykýracaksýn ve “buradayým” diyecek. Eðer içinden
haksýzlýðý, [başkalarýna zarar vermek için, býrak yumruk atmak üzere elini, sadece] parmaðýný [bile] uzat380

mayý ve kötü konuşmayý [davranýşlarýndan tamamen
söküp] atarsan,
10 [buna karşýlýk, güzel ve teselli dolu sözlerle] aç kişiye ruhunu açýp, [açlýkla] eziyet gören [bu] caný doyurursan, [o zaman] ýşýðýn karanlýkta parlayacak ve zifiri
karanlýðýn [yani dertlerin, yerini,] öðle vakti gibi [aydýnlýða býrakacak].
11 Tanrý sana daima yol gösterecek, kuraklýkta [bile]
canýný doyuracak ve [tüm bedeninin temel yapýsý olan]
kemiklerini güçlendirecek. [Böylece, suya] Kanmýş bir
bahçe ve sularý yüzünü kara çýkarmayan bir pýnar gibi
olacaksýn.
12 Senden [kaynaklanan iyi davranýşlar sayesinde]
dünyanýn yýkýntýlarýný inşa edecekler, her neslin [yýkýlmýş] temellerini [sen, olumlu hareketlerinle tekrar]
ayaða kaldýracaksýn. [Tüm dünya] Seni ‘gedik onaran
ve [ýssýzlaşmýş yerleşim yerlerini yeniden] yerleşim[e
uygun şekle sokmak] için yollarý [eski hallerine] döndüren’ [diye] çaðýracak.
13 Eðer Şabat nedeniyle ayaðýný [günlük işlerden],
Kutsal Günüm’de [kendini] arzu ettiklerini yapmaktan alýkoyar, Şabat’ý ‘zevk’, Tanrý’nýn Kutsal kýldýðýný
‘saygýdeðer’ [diye] çaðýrýrsan ve onu, gündelik işlerini yapmaktan, istediðini [Şabat günü yasak olan işler
yaparak] elde etmekten ve [günün kutsiyetine aykýrý
nitelikte] söz konuşmaktan [kaçýnma suretiyle] onur381

landýrýrsan,
14 o zaman Tanrý’ya dair zevke ulaşacaksýn. Seni yeryüzünün yükseklerine bindirecek, sana Atan Yaakov’un
mirasýný [yani Erets-Yisrael’in nimetlerini] yedireceðim – [bunlarýn gerçekleşeceðinden emin olabilirsin,] çünkü Tanrý’nýn Aðzý konuştu.
*
Yeşayau kitabýndaki bu bölüm, uygun teşuva şekline
odaklanmasý nedeniyle Yom Kipur sabah Aftarasý olarak seçilmiştir.
Peygamber Tanrý’yý, içten bir deðişim kabullenmesinden yoksun bir şekilde oruç tutma suretiyle ve bu tipte
bir bedensel eziyet çekme yoluyla memnun edebileceðini ve teşuva yapabileceðini düşünen kişileri aðýr bir
dille eleştirmektedir. Bunun yerine gerçek teşuvanýn
ihtiyaç sahiplerine yönelik uç düzeyde şefkat ve kişinin alýşkanlýklarýný deðiştirmesinden geçtiðini belirtir.
Peygamber, Tanrý’yý temsilen, iyilik ve uygun davranýştan oluşan bir yol döşememiz ve yolumuza Yetser Ara
tarafýndan yerleştirilen engelleri kaldýrmamýz yönünde hararetle öðütte bulunmaktadýr. Zira her ne kadar
Tanrý sonsuz yüceliklerde barýnýyorsa da, günahlarýn382

dan pişmanlýk duyanlara yakýnlýðýný korur. Tanrý bizi
yaratmýş ve bize hayat vermiştir; bu nedenle, teşuva
yaptýðýmýz zaman, öfkesi ne kadar haklý olursa olsun,
onu unutur.aa
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Aftarat Yom Akipurim – Minha
Yona – Yona 1:1 – 4:11 / Miha 7:18-20

1
[Nineve Asur krallýðýnýn kraliyet şehriydi. Günahlarý nedeniyle yok olmayý hak
ediyorlardý. Ancak
Tanrý, onlarý, ileride Yisrael’i cezalandýrmak için araç
olarak kullanmak istiyordu. Bu nedenle] Tanrý’nýn şu
sözü Yona ben Amitay’a geldi:
2 “Kalk, büyük şehir Nineve’ye git ve ona karşý çaðrýda
bulun [ki teşuva yapsýnlar]; çünkü kötülükleri Huzurum’a [kadar] çýktý.”
3 Ama Yona [bu görevi yerine getirmesinin Yisrael’in
zararýna olacaðýný bildiðinden bu yönde aracý olmak
istemiyordu. Bu yüzden] Tanrý’nýn Huzuru’ndan [yani
Erets-Yisrael’den, başka bir diyardaki] Tarşiş’e kaçmak
üzere kalktý [zira Erets-Yisrael dýşýnda, Erets-Yisrael ile
ilgili olmadýkça, peygamberlik yoktur. Böylece Yona,
Erets-Yisrael’den uzaklaşmak üzere]. Yafo’ya inerek,
Tarşiş’e giden bir gemi buldu, [bir an önce yola çýkmasý için geminin tümünün] ücretini verdi, Tanrý’nýn
Huzuru’ndan [kaçarak, geminin diðer yolcularýyla]
birlikte Tarşiş’e gelmek üzere [gemiye] indi.
4 Tanrý denize güçlü bir rüzgâr savurdu ve denizde
şiddetli bir fýrtýna oluştu; gemi parçalanacak gibi oldu.
1
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Denizciler korkuya kapýlmýşlardý. Her biri kendi
ilahýna haykýrdý, yükü hafifletmek için gemideki eşyalarý denize attýlar. Yona ise [Tanrý’ya karşý kabahat işlediðini bildiði için dua etmenin gereksiz olduðu sonucuna vararak, olabileceklerden endişe duymaksýzýn]
geminin ambarlarýndan birine inip uzandý ve uyuyakaldý.
6 Kaptan ona yaklaşýp [şöyle] dedi: “Ne uyuyorsun?
Kalk, Tanrýna seslen! Belki Tanrý bizim için düşünce gösterir de helak olmayýz.” 7 [Sonra gemidekiler]
Birbirlerine “[Etrafta başka gemiler de var, ama onlar
sorunsuz bir şekilde yol alýyor. Bu fýrtýna sadece bizi
etkilediðine göre bu işte bir gariplik var.] Gelin kuralar çekelim ve bu kötülüðün başýmýza kimin yüzünden
geldiðini öðrenelim” dediler. [Tek bir kurada yanlýş
sonuca varma olasýlýðý nedeniyle, çok sayýda] Kuralar
çektiler ve [her bir] kura, Yona’ya çýktý.
8 Ona “[Kura sonucu hep seni gösterdiðine göre] Söyle bakalým, bu kötülük başýmýza kimin yüzünden geldi?
[Kime karşý kabahat işledin de bu lanet senin peşinden geliyor?]” dediler. “Ne iş yaparsýn? [Birine parasal
yönden haksýzlýk mý ettin; hýrsýzlýk mý yaptýn?] Nereden geliyorsun? [Bir yerlerde bir suç mu işledin?] Ülken neresi? [Ülkenin kanunlarýna aykýrý bir şey yapýp
insanlarýn ahýný mý aldýn? Ya da günahkârlarýn çok olduðu bir ülkeden misin? Ve eðer halkýnýn günahkâr
5
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olmadýðýný iddia ediyorsan, söyle,] Hangi halktansýn
sen? [Hangi halkýn ilahýna taparsýn? Belki ona karşý
kabahat işledin?]”
9 “[Tüm bu sorularý sormanýza gerek yok. Hiçbir insana karşý kabahat işlemedim. Son sorunuza gelince,]
Ýbrani’yim ben” dedi onlara Yona, “ve denizleri ve karalarý yaratan, göklerin Tanrýsý Aşem’den korkarým.
[Ama O’na karşý kabahat işledim.]”
10 [Bunu duyan] Adamlar, büyük bir korkuya kapýldýlar. Ona “Nedir bu yaptýðýn? [Her yere hâkim olduðunu söylediðin Tanrý’nýn Huzuru’ndan nasýl kaçarsýn?]”
dediler; çünkü adamlar [Yona’nýn] Tanrý’nýn Huzuru’ndan kaçtýðýný biliyorlardý, zira onlara söylemişti.
11 “Denizin üstümüzden [çekilip] sakinleşmesi için
sana ne yapalým?” dediler ona; çünkü deniz gittikçe
[daha da] fýrtýnalý oluyordu.
12 “Beni kaldýrýp denize atýn” dedi onlara. “[O zaman]
Deniz üstünüzden [çekilip] sakinleşir. Çünkü bu büyük fýrtýnanýn üstünüze benim yüzümden geldiðini biliyorum.”
13 [Yine de] Adamlar [gemiyi] karaya geri getirmek
için kürek çektiler, ama başaramadýlar, çünkü deniz
onlara karşý gittikçe [daha da] fýrtýnalý oluyordu.
14 [Başka yol kalmayýnca] Aşem’e seslenip “Yalvarýyoruz Aşem” dediler, “bu adamýn caný yüzünden helak olmayalým ve bize masum kan [dökme sorumluluðunu]
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yükleme. Çünkü Sen, Aşem, [her zaman] nasýl arzu
edersen öyle yaparsýn [ve bu adamý, biz yapmadan Sen
öldürmek isteseydin, şimdiye kadar yapardýn. Yapmadýðýna ve bizi bu duruma getirdiðine göre, isteðin, onun
ölümünün bizim elimizden olmasý olsa gerek.”
15 [Böylece] Yona’yý kaldýrýp denize attýlar ve deniz,
öfkesini durdurdu.
16 Adamlar [bunu görünce] Aşem’e karşý son derece
büyük bir korku duydular; Tanrý’ya kurban kes[meye
karar ver]diler ve [fakirlere yardým etmek üzere] vaatlerde bulundular.

2
		 1 Tanrý, Yona’yý yutmasý için büyük bir balýk görevlendirdi. Yona bu balýðýn karnýnda üç gün ve üç
gece kaldý.
2 Yona, balýðýn karnýndan Tanrýsý Aşem’e dua etti
3 ve dedi: “Sýkýntýmdan Tanrý’ya seslendim ve [tüm
bu olanlara raðmen hâlâ hayatta olduðuma göre] bana
cevap verdi. [Benim için] Mezar [gibi olan, balýða ait]
karýndan [Sana] yakardým [ve eminim ki] sesimi duydun.
4 Beni denizlerin kalbinde derinliklere savurdun ve
nehir sardý beni, tüm güçlü sularýn ve dalgalarýn üzerimden geçti.
5 Ve ben dedim: ‘Gözlerin’in önünden kovuldum’;
387

ama [beni tüm bu süre boyunca hayatta býraktýðýna
göre, eminim ki buradan çýkýp] tekrar Kutsal Mabed’ine bakacaðým.
6 “Sular ölesiye kuşattý etrafýmý, derinlik sardý beni,
sazlýk sarýldý başýma.
7 Daðlarýn temellerine [kadar] indim; yeryüzü – sürgüsü ebediyen bana karşý [kapandý sandým en başta.
Ama] hayatýmý yok oluştan yükselttin ey Aşem, Tanrým.
8 “[Ýçinde bulunduðum sýkýntýyla] Kendi üstüme kývrýldýðýmda Tanrý’yý hatýrladým ve duam sana ulaştý –
Kutsal Mabedin’e.
9 “Boş saçmalýklara önem verenler [hiçbir anlamý olmayan putlara tapan gemideki denizciler, Tanrý’ya
olan anlýk] baðlýlýklarýný [durum düzelince hemen]
terk edeceklerdir.
10 Ama ben, şükran sesiyle korban yapacaðým sana;
vaat ettiðimi yerine getireceðim. Çünkü kurtuluş Tanrý’dandýr.”
11 Tanrý, balýða söyledi ve [balýk] Yona’yý karaya kustu.

3
Tanrý’nýn şu Sözü ikinci kez Yona’ya geldi:
2 Kalk, büyük şehir Nineve’ye git ve ona, sana konuş		
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tuðum çaðrýyla çaðrýda bulun.”
3 Yona [bu kez] kalktý ve Tanrý’nýn Sözü’ne uygun
olarak Nineve’ye gitti. Nineve [bir ucundan diðerine
kadar uzaklýk] üç günlük yol [olan], son derece büyük
bir şehirdi.
4 Yona şehrin içine girmeye başlayýp [içeride] bir günlük yol [aldýktan sonra] çaðrýda bulunarak “Kýrk gün
daha – ve Nineve tersyüz olacak” dedi.
5 Nineve insanlarý Tanrý’ya inandýlar ve oruç ilan edip
en büyüðünden en küçüðüne [kadar hepsi] çuval bezi
giydiler.
6 Söz Nineve kralýna ulaştýðýnda [kral] tahtýndan kalktý, kaftanýný üzerinden çýkarýp çuval beziyle örtündü
ve kül üstüne oturdu.
7 Yüksek sesli bir duyuru yaptýrarak, Nineve’de, kral ve
büyükleri adýna şöyle dedi: “Ýnsan ve hayvan, sýðýr ve
davar – [kimse] hiçbir şey tatmasýn [bile]; otlamasýnlar ve su içmesinler.
8 Ýnsan ve hayvan – [herkes] çuval beziyle örtünsün
ve kuvvetli bir şekilde Tanrý’ya seslensinler. Herkes
kötü tutumundan ve elindeki çapuldan vazgeçsin.
9 Kim bilir; [belki de günahkâr] teşuva yapýnca Tanrý
[vereceði cezadan] vazgeçer; tüten öfkesinden döner
ve helak olmayýz.”
10 [Nineve halký kralýn çaðrýsýna uydu.] Tanrý onlarýn
yaptýklarýný, kötü tutumlarýndan döndüklerini gördü
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ve Tanrý, onlara yapacaðýný söylediði kötülükten vazgeçti ve yapmadý.

4
[Tanrý, Yona’ya Nineve’yi yok etme kararýndan
vazgeçtiðini bildirince bu durum] Yona’ya son derece
kötü geldi. [Gerek insanlarýn onu yalancý peygamber
diye nitelendireceði düşüncesiyle bu duruma, gerek
kendisine, gerekse de Nineve halký kadar bile duyarlý olmayýp hâlâ teşuva yapmýş olmayan Yisrael krallýðý
halkýna] Sinirlenmişti.
2 Tanrý’ya dua edip [şöyle] dedi: “Yalvarýyorum Tanrým; henüz kendi topraðýmdayken söylediðim bu deðil
miydi? Tarşiş’e kaçmakta bu nedenle acele etmiştim,
zira Senin [teşuva yapanlara karşý] Lütufkâr ve Merhametli, Öfkesini Geciktiren ve Şefkatte Bol ve kötülükten vazgeçen Tanrý olduðunu biliyordum.
3 Ve şimdi Tanrým; lütfen al canýmý benden, çünkü
[halkýmýn yýkýmýnda benim de payým olacaðý için] ölümüm yaşamýma yeðdir.”
4 Tanrý “Çok mu sinirlendin?” dedi. [Ama başka bir
şey söylemedi; zira ona, teşuva yapanlarý affetmesine
sinirlenmekte haklý olmadýðýný bir dersle gösterecekti.]
5 Yona şehirden çýktý ve şehrin doðu yanýnda oturdu.
Orada kendisine bir çardak yaptý ve şehirde ne ola1
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caðýný görene kadar onun altýnda gölgede oturdu[; zira
halkýn belki teşuvadan vazgeçebileceðini ve Tanrý’nýn
cezaya dair kararýnýn tekrar yürürlüðe girebileceðini
düşünüyordu].
6 Tanrý Aşem, [týrmanan geniş yapraklý bir bitki,
olasýlýkla asma kabaðý olan] bir kika-yon görevlendirdi.
[Bu bitki] Başýna gölge olup onu [yakýcý güneş ýşýðýndan kaynaklanan] sýkýntýsýndan kurtaracak şekilde
Yona’nýn üzerinde [çardaða] týrmandý. Yona bu kikayon nedeniyle büyük bir sevinç duydu.
7 Ancak Tanrý ertesi sabah tan yeri aðarýrken bir kurtçuk görevlendirdi; [bu kurtçuk] kikayonu [topraktan
su alamayacaðý şekilde] kesti ve [kikayon] kurudu.
8 Güneş doðarken Tanrý hararetli bir doðu rüzgârý görevlendirdi. Güneş Yona’nýn başýna vurdu ve [Yona]
bayýldý. Ölmeyi diledi ve “Ölümüm yaşamýma yeðdir”
dedi.
9 Tanrý, Yona’ya “Kikayon[dan yoksun kalman] nedeniyle çok mu sinirlendin?” dedi.
“Çok sinirlendim – hem de ölümüne” dedi Yona.
10 Tanrý [şöyle] dedi: “Sen, kendisi için hiçbir çaba
göstermediðin ve onu büyütmüş olmadýðý, bir gecede
oluşup bir gecede yok olan kikayon[un kaybýn]a acýdýn.
11 Ben, saðýný solunu bilmeyen yüz yirmi binden fazla insan ve çok sayýda hayvanýn olduðu büyük şehir
Nineve’ye acýmayayým mý? [Evet; senin kikayona olan
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acýman aslýnda, onun için deðil, kişisel rahatlýðýnýn bozulmasýndandý. Benim merhametim ise tüm yarattýklarým içindir. Ve senin gibi bencilce bir tepki verseydim bile geçerli bir nedenim olurdu; zira yarattýklarýmý
hak etmedikleri takdirde yok etmek Benim onuruma
yakýşmaz.]”

7
Kim, ey Tanrý, Senin gibidir? Suçu affeden ve isyaný [görmemiş gibi üstünden] geçen – Kendi Payý
[olduðunu söylediði Yisrael’in, Maşiah Dönemi öncesindeki sancýlý çaðdan] arta kalanlarý uðruna. [Her
ne kadar günahlar karşýsýnda öfkeli bir tavýr gösterirse
de] Hiddetini sonsuza kadar [faal] tutmaz, çünkü iyiliði arzulayandýr O.
19 Dönüp bize merhamet edecek, suçlarýmýzý [bizim
için birer aðýr ceza sebebi olmamalarý için] zapt edecek ve [Yisrael’in] tüm hatalarýný denizin derinliklerine savuracaktýr.
20 Yaakov’a gerçeði bahşet [ve ona vermiş olduðun
sözü gerçekleştir. Bu,] Avraam’a, baðlýlýðý [için vereceðin karşýlýk olacaktýr] – kadim günlerde atalarýmýza
yemin etmiş olduðun gibi.
18

*
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“Tere Asar – On Ýki” olarak adlandýrýlan on iki kýsa
peygamber kitabýndan biri olan Yona’nýn Yom Kipur’da
Aftara olarak okunmasý için iyi nedenler vardýr: [1]
Yona’nýn anlatýmý, samimi bir teşuvanýn en aðýr Tanrýsal kararý bile tersine çevirebileceðini öðretmektedir
(Levuş). [2] Nineve sakinlerinin teşuvasý, bu kutsal
günde bizlere günahlarýmýzdan dönüp teşuva yapma
konusunda önemli bir örnek teşkil eder (Şela). [3]
Yona’nýn kaçýşýnýn engellenmesindeki mucizevîlik,
kimsenin Tanrý’dan kaçamayacaðýný vurgular niteliktedir (Abudaram). Yona kitabýnýn dersleri Yom Kipur
için bu denli merkezi olduðu için, bu Aftara’yý okumak
üzere Minha duasýnda Maftir olarak Tora’ya çaðrýlmak
önemli bir onurlandýrma olarak kabul edilir.
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Aftarat Sukot – I
Ýne Yom Ba – Zeharya 14:1-21

14
Ýşte Tanrý’nýn [Onuru ve Kuvveti’yle açýða çýkacaðý beklenen] günü geliyor – ganimetin aranda bölüşülecek. [Olaylar şöyle gelişecek:]
2 Tüm uluslarý savaş için Yeruşalayim’e toplayacaðým.
[Gog ve Magog savaşý olarak bilinecek bu savaşta] Şehir ele geçirilecek, evler yaðmalanacak, kadýnlar tecavüze uðra-yacak. Şehrin yarýsý sürgüne çýkacak, ama
halkýn kalaný şehirden kesilmeyecek.
3 [O zaman] Tanrý çýkýp o uluslarla, [Deniz’in yarýlýp
Mýsýr ordusunun yok olduðu] cenk gününde savaşmýş
olduðu gibi savaşacak.
4 O gün [Tanrý’nýn simgesel] Ayaklarý doðuda Yeruşalayim’in karşýsýndaki Zeytin daðýnýn üzerinde duracak ve Zeytin daðý, [ortada] çok büyük [ve derin] bir
vadi [oluşturacak şekilde] ortasýndan doðuya ve batýya doðru [doðu-batý ekseninde] yarýlacak; daðýn yarýsý
kuzeye, yarýsý da güneye kayacak.
5 Daðlarýn vadisine kaçacaksýnýz, zira daðlarýn vadisi
Atsal’a kadar ulaşacak ve Yeuda kralý Uziya’nýn günlerindeki deprem nedeniyle kaçmýş olduðunuz şekilde
kaçacaksýnýz; ve Tanrým Aşem, seninle [olmak için]
1
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tüm kutsal [melekleriyle birlikte] gelecek
6 O gün ne parlak bir ýşýk olacak ne de yoðun bir karanlýk. [Yisrael için kurtuluşun mu yoksa tam bir yok
oluşun mu gelmekte olduðu belirgin olmayacak.]
7 Bir gün boyunca sürecek – [ve gün, yalnýz] Tanrý
tarafýndan bilinecek [zira] ne gündüz ne de gece [anlaşýlýr] olacak. [Ancak] Akşama doðru ýşýk olacak.
8 O gün Yeruşalayim’den coşkun sular çýkacak, yarýsý
doðu denizine, yarýsý da batý denizine [akacak – bu
akýntý] hem yaz hem kýş [vakti mevcut] olacak.
9 Ve Aşem, tüm yeryüzü üzerinde Kral olacak. O gün,
Aşem Bir ve Ýsmi Bir olacak.
10 [Yeruşalayim ve çevresi daðlýk olmasýna raðmen]
Tüm bölge, Yeruşalayim’in güneyindeki Rimon tepesinden [itibaren] bir ovaya dönüşecek; [Yeruşalayim,]
Binyamin kapýsýndan ilk kapýnýn yerine kadar, köşe
kapýsýna kadar ve Hananel kulesinden kralýn [üzüm
presleme] teknelerine kadar yerinde kalýp [çevresine
göre] yüksek duracak.
11 Ýçinde oturacaklar, bir daha imha [hareketi] olmayacak ve Yeruşalayim güvenle oturacak.
12 Tanrý’nýn, Yeruşalayim’e saldýran tüm halklarý vuracaðý bela ise şöyle olacak: [Her birinin] Vücudu, henüz ayakta dururken çürüyecek, gözleri çukurlarýnda
çürüyecek, dili de aðýzlarýnda çürüyecek.
13 O gün Tanrý’nýn onlara yönelik karmaşasý son de395

rece büyük olacak. [O kadar şaşkýna dönecekler ki]
Bir kişi [yardým için] akranýnýn elini tuttuðunda [diðeri onun düşman ol-duðunu sanacak ve] eli, [vurmak
üzere] akranýnýn elinin üstünde yükselecek.
14 [Bu savaşta çevredeki] Yeuda [topraklarý sakinleri
de, saldýrgan uluslar tarafýndan buna zorlanarak] Yeruşalayim’e karşý savaşacak. [Düşmanlarýn birbirlerine
güvenmemelerinin sebebi de bu olacak, zira herkes,
yardým etmek isteyen akranýnýn, tekrar saf deðiştirmiş
bir Yeuda mensubu olduðunu düşünecek.] Çevredeki
tüm uluslarýn serveti de toplanacak – çok büyük miktarda altýn, gümüş ve giysi.
15 Atlarýn, katýrlarýn, develerin, eşeklerin ve o kamplarda bulunacak tüm hayvanlarýn [çekeceði] bela da
ayný şekilde olacak – [yukarýda söylenen] bu bela gibi.
16 Yeruşalayim’e gelen tüm uluslardan geriye kalanlarýn hepsi, Topluluklarýn Efendisi Kral’a secde etmek
ve Sukot bayramýný kutlamak üzere her yýl [Yeruşalayim’e] çýkacak.
17 Yeryüzü ailelerinden, Topluluklarýn Efendisi Kral’a
secde etmek üzere Yeruşalayim’e çýkmayanlar olursa,
onlarýn üzerinde yaðmur olmayacak [zira yaðmurlar
hakkýndaki Tanrýsal karar Sukot bayramýnda verilir ve
söz konusu uluslar bu bayrama önem vermedikleri için
yaðmurdan mahrum kalacaklardýr].
18 Eðer Mýsýr ailesi çýkmaz ve gelmezse; [su ihtiyacýný
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Nil’den elde ettikleri için] onlarýn üzerinde [yaðmur
ihtiyacý zaten yýl boyunca] olmamasýna raðmen, Tanrý’nýn Sukot bayramýný kutlamak üzere [Yeruşalayim’e]
çýkmayan uluslarý vuracaðý [açlýk] bela[sý, Mýsýrlýlar’ýn
üstünde de] olacak.
19 Mýsýr’ýn günahý[nýn cezasý] ve Sukot bayramýný kutlamak üzere çýkmayan tüm uluslarýn günahý[nýn cezasý] bu olacak.
20 O gün, atlarýn [süs amaçlý altýn] çýngýraklarý [bile]
Tanrý Adýna Kutsal hale gelecek. [Bu altýnlardan
yapýlan,] Tanrý’nýn Evi’nde [korban etlerinin pişirilmesinde kullanýlacak] kazanlar, [böylece] Mizbeah’ýn
önündeki [altýn kan] çanaklarý gibi olacak.
21 Yeruşalayim’deki ve Yeuda[’nýn genelindeki] tüm
kazanlar Topluluklarýn Efendisi Adýna Kutsal olacak.
[Şelamim-korbanlarý] Kesenlerin hepsi gelip onlardan
alacak ve içlerinde pişirecekler. [Bet-Amikdaş’a baðýş
çok yüksek miktarda olacaðý için] O gün Topluluklarýn Efendisi’nin Evi’nde artýk, [eskiden kutsal amaçlý
kaplar veya kap üretimi için malzeme satan] tüccarlar
[için ihtiyaç] olmayacak.
*
Sukot bayramýnýn Aftara konularý içinde, nihai Kurtuluş ve Maşiah Dönemi’nin gelmesiyle sonuçlana397

cak dehşet verici bir savaşlar serisi olan Gog ve Magog Savaşý önemli bir yer tutmaktadýr. Hem ilk günün
hem de bayramýn Hol Amoed günlerine rastlayan Şabat gününün Aftarasý bu savaşý konu etmektedir. Raşi’ye göre bu savaşýn Sukot’la baðlantýsý, savaştan sað
çýkacak uluslarýn her yýl Sukot bayramý kutlamalarýnda
Yisrael’e katýlacaðýna dair kehanettir. Talmud’un Megila faslý üzerindeki Nimuke Yosef açýklamalarý, Rav Ay
Gaon’dan bir alýntý yaparak, aradaki baðlantýnýn, Gog
ve Magog karşýsýndaki zaferin Sukot bayramýný içeren
Tişri ayýnda gerçekleşeceðine dair geleneksel bilgi olduðunu belirtir.
Rabi Samson Raphael Hirsch, Bamidbar 29:13 açýklamalarýnda, Gog ve Magog Savaşý ile Sukot bayramý
arasýndaki içsel baðlantýyý ele alýr. Bu konudaki tezinin serbest bir özeti şöyledir:
Gog ismi “Gag – Çatý” ile baðlantýlýdýr ve bu, yapraklardan oluşan zayýf ve dengesiz bir örtüye sahip olan
Suka yapýsýyla olan tezadý hemen ortaya koymaktadýr.
Aslýnda insan ýrkýnýn tüm tarihi bu tezattan oluşur.
Ýnsanlar, týpký kendilerini başka insanlara karşý güvenli kýlabilecek duvarlar yapma gücüne sahip olmalarý gibi, kendilerini yukarýdan gelebileceklere – Tanrý’dan ve O’nun olaylarý yönetebilme gücüne – karşý
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da koruyabileceklerini ve güvence altýna alabileceklerini sanýrlar. Kendi kuvvetlerinin korumasý altýnda güvenlik bulabileceklerini, kaderlerine tamamen hâkim
olabileceklerini ve insani büyüklüðü kalkanlý çatýlarla
taçlandýrarak kendilerini Tanrý’dan baðýmsýz kýlabileceklerini düşünürler.
Gog ve Magog savaşý, “Gag – Çatý” ile Suka’nýn mücadelesidir. Ýnsani büyüklüðün hiç huzur vermeyen
çatý-yanýlsamasýyla, insanýn tüm güvenini Tanrý’nýn
korumasýna yaslamasýnýn getirdiði güven ve sükûnet
gerçeðini simgeleyen Suka’nýn savaşýdýr.
Rabi Hirsch’in Gog-Magog ilişkisi üzerindeki tezi, Ýbranice’de Mem harfinin, bir şeyi etrafa yayma belirtmesi üzerine kuruludur. Örneðin Or sözcüðü “ýşýk”
anlamýna gelir ve başýna Mem harfi geldiðinde, “Maor
– Işýk Kaynaðý” [ýşýk yayan şey] sözcüðü oluşur. Benzer
şekilde Rabi Hirsch’in görüşü doðrultusunda insanýn
kendisini Tanrý’nýn gücünden izole edebileceði düşüncesini simgeleyen “Gag – Çatý” sözcüðünün başýna
Mem harfi geldiðinde ortaya çýkan Magog sözcüðü de
bu düşünceyi dünya üzerine yayma teşebbüsünü temsil eder.
Peygamber Zeharya’nýn kehanetleri, Yisrael tarihinin
kritik bir yol ayrýmýnda gelmiştir. Pers Kralý Koreş’in
399

(Kirüs, Cyrus) II. Bet-Amikdaş’ýn inşasý için izin vermesinin üzerinden on yedi yýl geçtikten sonra, Yeruşalayim çevresindeki yabancý uluslarýn tacizi ile iftiralarý
üzerine inşaat Kral Ahaşveroş’un emriyle durdurulmuştur. Ýftiraya uðramýş Yahudi yerleşiminde moral
düşüktür ve ümitsizlik baskýndýr. Tanrý bu ortamda,
halka, liderleri Zerubavel ve Yeoşua’nýn yönetimi
altýnda, korkularýný göz ardý edip Bet-Amikdaş’ýn inşasýna devam etmelerini emretmek üzere Zeharya’yý
görevlendirir. Onlara başarý sözü verir ve gerçekten
de kýsa süre sonra Pers Kralý Daryaveş (Darius) inşaatýn devamýna onay verir. Aftara’da okunan kýsýmda
Zeharya, Gog ve Magog Savaşý’nýn nihai kurtuluşla ve
diðer uluslarýn Tanrý’nýn tek Kral, Yisrael’in de O’nun
Halký olduðu gerçeðini kabul etmeleriyle sonuçlanacaðýna dair kehanette bulunmaktadýr. Bu kabullenme
Sukot bayramýnda kutlanacaktýr ve Sukot bayramýnýn
ilk günü okunacak Aftara için bu kehanetin seçilmesinin nedeni de budur.
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Aftarat Sukot – II (Diaspora)
Vayikaalu – Melahim I 8:2-21

8
2 [Bet-Amikdaş’ýn hizmete açýlma zamaný gelmişti. Bu

amaçla] Yisrael’in tüm erkekleri Etanim [=Güçlüler]
ayýnda [=çok önemli günlerin olduðu Tişri ayýnda] –
ki bu yedinci aydýr – bayramda [=Sukot bayramýnda]
Kral Şelomo’ya toplandýlar.
3 Yisrael’in tüm ileri gelenleri geldiler ve Koenler Sandýðý taşýdýlar.
4 Tanrý’nýn Sandýðý’ný, [o sýrada Givon’da bulunan]
Buluşma Çadýrý’ný ve Çadýr’daki tüm kutsal eşyalarý
[Yeruşalayim’e] çýkardýlar [ve orada gizlediler]. Onlarý
çýkardýklarýnda, [sandýðý] Koenler ve [diðerlerini] Leviler [taşýdý].
5 Kral Şelomo ile onun etrafýnda toplanan tüm Yisrael
Cemaati Sandýk’ýn önünde [idiler ve] bolluktan sayýlamayacak ve hesaplanamayacak [miktarda] davar ve
sýðýr [korbanlarý] kesiyorlardý.
6 Koenler, Tanrý’nýn Antlaşma Sandýðý’ný, yerine,
Ev’in Devir [adlý kýsmýna, yani] Kutsallar Kutsalý [olan
iç bölmeye, Şelomo’nun burada özel olarak yaptýrdýðý
büyük] Keruvim [şekillerinin] kanatlarý altýna getirdiler.
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Keruvim [şekilleri] kanatlarýný Sandýk’ýn yerine doðru germişlerdi ve [böylece] Keruvim Sandýk’a ve [onun
taşýma] sýrýklarýna yukarýdan siper oluyorlardý.
8 [Aron’un taşýma sýrýklarý önde ve arkada eşit uzunluktaydý. Ama bundan böyle artýk taşýnmasýna gerek
olmadýðý için bu] Sýrýklarý, [içinde serbest olduklarý
halkalar boyunca kaydýrarak çoðunluðu önde kalacak
şekilde] uzattýlar. [Öyle ki] Sýrýklarýn uçlarý Devir’in
önünde, Kutsal’da [=Bet-Amikdaş’ýn Kodeş adý verilen ön bölmesinde] görülecek şekilde uzadý, ama dýşarýdan görünmüyordu. [Başka bir deyişle, sýrýk uçlarý
Kutsal ile Kutsallar Kutsalý arasýnda bulunan Parohet
adlý perde üstünde, dýşarýdan fark edilecek ama görünmeyecek şekilde iki çýkýntý yapýyordu. Sýrýklar] Bugüne kadar [Kral Yoşiyau zamanýnda gizli bir yere saklanana kadar] orada [bu şekilde] kaldýlar.
9 Sandýk’ýn içinde, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’le Mýsýr Ülkesi’nden çýkýşlarý[ sonrasý]nda [antlaşma] yaptýðý zaman Moşe’nin Horev’de oraya koymuş olduðu iki taş
levhanýn dýşýnda [hiçbir şey] yoktu.
10 Koenler’in [Sandýk’ý yerine yerleştirip] Kutsal’dan
çýkmasýyla, [Tanrý’nýn Onuru’nu simgeleyen] Bulut
Tanrý’nýn Evi’ni doldurdu.
11 Bulut yüzünden Koenler hizmet etmek için [orada]
duramadýlar, zira Tanrý’nýn Onuru, Tanrý’nýn Evi’ni
doldurmuştu.
7
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12 O zaman Şelomo [şöyle] dedi: “Tanrý yoðun sis için-

de barýnacaðýný söylemişti.
13 Senin için bir ikametgâh inşa ettim, ebediyen oturman için bir temel [olacak burasý].”
14 [Sonra] Kral yüzünü çevirdi ve tüm Yisrael Toplumu’nu mübarek kýldý. Tüm Yisrael Toplumu ayakta
duruyordu.
15 [Şelomo şöyle] Dedi: “Yisrael’in Tanrýsý Aşem Mübarek’tir. Babam David’le, Kendi Aðzý’yla konuşmuştu ve [verdiði] şu [sözü] Kendi Eli’yle yerine getirdi:
16 ‘Halkým Yisrael’i Mýsýr’dan çýkardýðým günden beri,
Ýsmim’in orada olacaðý bir Ev inşa etmek üzere Yisrael
kabilelerinin hiçbirinden bir şehir seçmemiştim. Ama
[şimdi] Halkým Yisrael’in üzerinde [hükümdar] olmasý
için David’i seçtim [ve Bet-Amikdaş’ý Yeruşalayim’de
inşa etmek için gereken hazýrlýklarý o yaptý].’
17 Yisrael’in Tanrýsý Aşem’in adýna bir Ev inşa etme
[isteði], babam David’in kalbindeydi.
18 Ama Tanrý, babam David’e [şöyle] dedi: ‘Kalbinde
Benim Adýma bir Ev inşa etme [isteði] olduðu belli.
[Böyle bir isteðin] Kalbinde olmasý nedeniyle iyi bir
şey yaptýn.
19 Yalnýz bu Ev’i sen inşa etmeyeceksin. Belinden çýkacak oðlun – Benim Adýma Ev’i o inşa edecek.’
20 “Tanrý, konuşmuş olduðu bu sözü [işte şimdi] yerine
getirdi. Babam David’in yerine geçip Yisrael Tahtý’na
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oturdum – týpký Tanrý’nýn konuştuðu gibi – ve Yisrael’in Tanrýsý Aşem’in Adýna Ev’i inşa ettim.
21 Tanrý’nýn, atalarýmýzla, onlarý Mýsýr Ülkesi’nden çýkardýðýnda yapmýş olduðu Antlaşmasý’ný içeren Sandýk için orada yer hazýrladým.”
*
Kral Şelomo ve halk I. Bet-Amikdaş’ý on dört günlük
coşkulu bir kutlamayla hizmete adamýşlardýr. Böylece
Yisrael’in bu büyük mutluluðu, “Neşe Zamaný” olarak
anýlan Sukot bayramýyla çakýşmýştýr.
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Aftarat Şabat Hol Amoed Sukot
Veaya Bayom Au – Yehezkel 38:18-39:16

38
O gün, Gog’un Yisrael topraðýna geleceði gün
– Efendi Aşem’in Sözü – hiddetim burun deliklerime
yükselecek.
19 Ýnfialimle, hýşmýmýn ateşiyle konuştum: O gün Yisrael topraðýnda büyük bir deprem olmazsa…!
20 Önümde denizin balýklarý, gökyüzünün uçucularý,
kýrýn hayvanlarý ve toprak üzerinde hareket eden tüm
küçük canlýlar, topraðýn yüzeyindeki tüm insanlar sarsýlacak. Daðlar yerle bir olacak, yamaçlar düşecek ve
tüm duvarlar yere düşecek.
21 Ve [Gog’un] üzerine tüm daðlarýmda kýlýcý çaðýracaðým – Efendi Aşem’in Sözü – herkesin kýlýcý kardeşine karşý olacak.
22 Onunla davamý göreceðim [ve cezasýný] salgýnla ve
kanla [vereceðim]; onun, destekçilerinin ve beraberindeki kalabalýk halklarýn üzerlerine sel gibi yaðmur,
büyük dolu parçalarý, ateş ve kükürt yaðdýracaðým.
23 Böylece birçok ulusun gözünde büyüyeceðim, kutsal kýlýnacaðým ve tanýnacaðým ve bilecekler ki Ben,
Aşem’im.
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39
Ve sen insanoðlu, Gog’la ilgili kehanette bulun
ve söyle: Şöyle diyor Efendi Aşem: Ýşte Ben sana karşýyým ey Meşeh ve Tuval’ýn baş lideri Gog!
2 Seni saptýrýp ayartacaðým ve seni kuzeyin uçlarýndan
çýkarýp Yisrael’in daðlarýna karşý getireceðim.
3 Yayýný sol elinden vuracak, oklarýný sað elinden düşüreceðim.
4 Yisrael’in daðlarý üzerinde düşeceksin – sen, destekçilerin ve beraberindeki halklar. Her türlü yýrtýcý kuşa
ve kýr hayvanýna yem edeceðim seni.
5 Kýrýn yüzeyine düşeceksin; çünkü Ben konuştum –
Efendi Aşem’in Sözü.
6 Magog’a ve güven içinde adalarda oturanlara karşý
ateş salývereceðim. Ve bilecekler ki Ben, Aşem’im.
7 Ve Kutsal Ýsmim’in Halkým Yisrael’in içinde bilinmesini saðlayacaðým; bir daha Kutsal Ýsmim’in kutsiyetinin ihlaline izin vermeyeceðim ve uluslar bilecekler ki
Ben, Aşem’in, Yisrael içinde Kutsal’ým.
8 Ýşte; [vakit] geliyor ve [kurtuluş] gerçekleşmiş olacak – Efendi Aşem’in Sözü – odur sözünü ettiðim gün.
9 Yisrael şehirlerinin sakinleri çýkacaklar, [bir ateş]
yakýp [bunu] silahlarla, kalkan ve zýrhla, yayla ve oklarla, kargý ve mýzrakla ateşleyecekler ve yedi yýl [boyunca] bunlarla ateş yakacaklar.
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Kýrdan aðaçlar taşýmayacaklar ve ormanlardan
[odun] kesmeyecekler, zira silahlarla yakacaklar ateşi.
Kendilerini yaðmalayanlarý yaðmalayacaklar ve kendilerini çapullayanlarý çapullayacaklar – Efendi Aşem’in
Sözü.
11 O gün Gog’a Yisrael’de bir kabir yeri vereceðim
orada – denizin [=Kineret gölünün] doðusuna doðru
geçenlerin [kullandýðý] vadide. [Cesetlerin çokluðundan, bu vadi] Geçenlerin yolunu kapayacak [ve oradan artýk insanlar geçmeyecek.] Gog’u ve tüm kalabalýðýný orada gömüp [buraya] Gog Kalabalýðý Vadisi
adý verecekler.
12 Ülke’nin temizlenmesi uðruna onlarý Yisrael Ailesi
gömecek yedi ay [boyunca].
13 Ülke’nin tüm halký gömecek ve [bu olay] onlara ün
getirecek Kendim’i onurlandýrdýðým günde – Efendi
Aşem’in Sözü.
14 Onu temizlemek için Ülke’nin yüzeyi boyunca geri
kalanlarý geçenlerle birlikte gömmek üzere Ülke’de
dolaşacak devamlý görevliler atayacaklar. [Bu görevliler,] Yedi ayýn bitiminde arayacaklar [bu geri kalan
cesetleri, zira yedi ay boyunca onlar da ortadaki cesetlerin gömülmesiyle meşgul olacaklar].
15 Ülke’de dolaşanlar geçerken, [biri] bir insan kemiði
görünce, gömücüler onu Gog Kalabalýðý Vadisi’ne
gömene kadar onun yanýnda [duracak olan] işaret
10
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[amaçlý bir mezar taşý] inşa edecek.
16 [Bu vadinin bitişiðindeki] Şehrin ismi de Amona
[=Kalabalýk] olacak. böylece Ülke’yi temizleyecekler.
*
Sukot’un ilk günü okunan Aftara’nýn notlarýnda deðinildiði üzere bu Aftara’nýn seçilme sebebi de Gog ve
Magog Savaşý’na dair içeriðidir. Sukot’un ilk gününe
ait Aftara kýsaca Erets-Yisrael’de gerçekleşecek bir
depremden bahsetmişti. Bu Aftara ise söz konusu
depremi daha kapsamlý bir biçimde tanýmlamaktadýr.
Midraş (Tanhuma, Bo 4), p. 22’de sözü edilen belalarýn bazýlarýnýn, Tanrý tarafýndan Mýsýrlýlar’a gönderilen belalarla paralel olduðuna dikkati çeker. Bu
şekilde Hahamlarýmýz, Paro’nun niyetleriyle Gog’unkiler arasýnda bir paralellik kurmuşlardýr. Yisrael’in
gençlik yýllarýnda Paro, ulusu sakat býrakmaya teşebbüs etmişti. Zamanýn sonunda ise Gog, son bir devasa
çabayla, ilk bakýşta savunmasýz görünen halký yok
etmeyi deneyecektir. Tanrý her ikisine de, doðanýn
güçlerini onlarýn üzerine salýverip tüm gücün Kendi
Eli’nde olduðunu kanýtlayarak cevap vermektedir.
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Aftarat Şemini Hag Aatseret
Diaspora’da bayramýn ilk günü bu Aftara okunur.
Erets-Yisrael’de ise bayram tek gündür ve ayný zamanda
Simhat Tora’dýr.
Dolayýsýyla Erets-Yisrael’dekiler için bayramýn
ilk ve tek gününde Aftarat Simhat Tora okunur.
Vayi Kehalot – Melahim I 8:54-66

8
Şelomo Tanrý’ya tüm bu dua ve yakarýyla dua etmeyi tamamladýðýnda, Tanrý’nýn Mizbeahý’nýn önündeki diz üstü çökmüş ve elleri göklere açýlmýş [konumundan] kalktý.
55 Ayakta durup tüm Yisrael toplumunu yüksek sesle
mübarek kýldý [ve şöyle] dedi:
56 “Söylediði her şeye uygun olarak Halký Yisrael’e istirahat veren Tanrý, Mübarek’tir. Kulu Moşe aracýlýðýyla konuşmuş olduðu tüm Sözleri’nden [tek] bir Sözü
[bile] eksik kalmadý.
57 Tanrýmýz Aşem, týpký [çöl neslinde] atalarýmýzla olduðu gibi bizimle olsun; bizi býrakmasýn ve terk etmesin –
58 kalbimizi O’na meyletmemiz, tüm Yollarý’nda yü54
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rümemiz ve atalarýmýza emretmiş olduðu Emirleri’ni,
Hükümleri’ni ve Kanunlarý’ný gözetmemiz için.
59 “Tanrý’nýn Huzuru’nda yakardýðým bu sözlerim,
gündüz ve gece [boyunca] Tanrýmýz Aşem’e yakýn olsun [ve böylece] kulunun hakkýný ve Halký Yisrael’in
hakkýný yerine getirsin – her günün ihtiyacý gününde.
60 Böylece yeryüzünün tüm halklarý bilsinler ki Aşem
– O’dur Tanrý.
61 Kalbiniz, bugün gibi, Hükümleri’nde yürümek ve
Emirleri’ni gözetmek üzere Tanrýmýz Aşem’le bütün
[ve kusursuz] kalsýn.”
62 Kral ve onunla beraber tüm Yisrael, Tanrý’nýn Huzuru’nda [Şelamim-]kesimi gerçekleştiriyorlardý.
63 Şelomo, Tanrý Adýna kestiði Şelamim-kesimini – yirmi iki bin sýðýr ve yüz yirmi bin davar – gerçekleştirdi
ve Tanrý’nýn Evi’ni hizmete açtýlar – kral ve tüm Bene-Yisrael.
64 O gün kral, Tanrý’nýn Evi’nin önündeki avlunun içini [Mizbeah’ýn kutsiyetine sahip olacak şekilde] takdis
etti, çünkü Ola-korbanýný, Minha’yý ve Şelamim[-korbanýnýn] içyaðlarýný[n işlemlerini] orada yaptý, zira
Tanrý’nýn Huzuru’ndaki, [Şelomo’nun, Moşe’nin yapmýş olduðu] bakýr Mizbeah [yerine yaptýðý taş Mizbeah], Ola-korbanýný, Minha’yý ve Şelamim[-korbanýnýn]
içyaðlarýný içeremeyecek kadar küçüktü.
65 O dönemde Şelomo – ve tüm halký Yisrael –
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[Bet-Amikdaş’ýn hizmete açýlýş törenlerinin yapýldýðý]
yedi gün ve [hemen onlarý takiben Sukot bayramýndaki] yedi gün [olmak üzere toplam] on dört gün [boyunca] Tanrýmýz Aşem’in Huzuru’nda, [kuzeyde] Hamat
yolundan, [güneyde] Mýsýr ýrmaðýna kadar, büyük bir
toplulukla kutlama yaptý.
66 [Sukot bayramýnýn başýna göre] Sekizinci günde
[yerlerine dönmek için izin isteyen] halký [ertesi gün]
salýverdi ve [halk] kralý mübarek kýldý. Tanrý’nýn, kulu
David’e [ona vermiş olduðu sözü yerine getirerek] ve
[kutlama günleri içine rastlayan Yom Kipur’da da kutlamayý kesmeyip yiyip içen] Halký Yisrael’e [onlarý affettiðini bildirerek] yapmýş olduðu tüm iyilikler nedeniyle sevinç ve kalpten bir neşeyle çadýrlarýna gittiler.
*
Sukot’un ikinci gününe ait Aftara, Şelomo’nun
Bet-Amikdaş’ý hizmete açmasýnýn başlangýcýný anlatýyordu. Bu Aftara ise bu törenlerin son kýsmýný anlatmaktadýr. Orada belirtildiði üzere, kutlama Sukot boyunca devam etmişti. Bu günün Aftarasý’nda Şelomo
halký mübarek kýlmakta ve son olarak, Sukot’un sekizinci gününde – Şemini Hag Aatseret’te – halka, artýk
gidebileceklerini söylemektedir.
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Uzun ve dokunaklý bir duayla Şelomo, Tanrý’dan,
Bet-Amikdaş’taki Mevcudiyeti’ni sabit tutmasýný ve
oraya gelen herkesin korbanlarýyla dualarýný kabul etmesini istemişti. Genel olarak “Tefila – Dua” ile “Tehina – Yakarý” arasýndaki fark şöyledir: Dua, bizim
günlük dualarýmýzda olduðu gibi standart bir formüle
sahiptir ve dua eden kişi Tanrý’ya yakýnlýðý bu sabit
metinle arar, ihtiyaçlarý konusunda mübarek kýlýnmayý umar.
Bu nedenle dualar daima, Tanrý’yý mübarek kýlan, yani
O’nun tüm bereketin Kaynaðý olduðunu vurgulayan
bir girişle başlar, ardýndan dua edenin istekleri listelenir ve Tanrý’ya yönelik övgüyle sona erer. Bir kişi Tanrý’ya yakýnlýk konusunda belirli bir düzeyi elde etmeyi
başarýrsa, isteklerinin kendisine bahşedilmesi doðal bir
sonuç olacaktýr, zira bu başarý o kişiye, Tanrý’ya yönelik hizmetini daha da ileriye götürecek belirgin bir
zihin rahatlýðý saðlayacaktýr.
Öte yandan yakarý ise, yakaran kişinin herhangi bir
şahsi liyakate veya kendisine ait belli iyi eylemlere dayandýramayacaðý, dolayýsýyla kabul edildiði takdirde
tam bir armaðan ve baðýş sýnýfýnda olacak isteklerini
iletmesidir. Örneðin Şelomo, sözlerinde Tanrý’dan,
yakarýsýný Yahudi ulusu uðruna kabul etmesini arz et412

mektedir ki bu, yakarýlarýnýn, kendi şahsi liyakatinin
buna yetmesi sonucunda deðil ancak halkýn uðruna
kabul bulabileceðini gösterir.
Şelomo ellerini göklere doðru açarak, ellerinin bomboş olduðunu, Bet-Amikdaş’ýn inşasý için toplanan fonlardan ve deðerli malzemelerden hiçbirini kendilerine
almadýklarýný simgeleyen bir hareket yapmýştýr (Talmud Yeruşalmi – Berahot 1:5). O ulusal sevinç anýnda
Şelomo toplumun gözleri önünde, dürüstlüðün ihmalini hiçbir başarýnýn haklý çýkarama-yacaðý mesajýný
vermiştir.
Tanrý Adýna yapýlan bir işte görev alan insanlar, ellerinin
altýndan geçen her kuruşun hesabýný verebilmelidir. Bunun ilk örneðini, Mişkan’ýn inşasý sonrasýnda her şeyin dökümünü tek tek yapan Moşe Rabenu
vermiştir.
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Aftarat Sukot – II (Diaspora)
Vayikaalu – Melahim I 8:2-21

8
2 [Bet-Amikdaş’ýn hizmete açýlma zamaný gelmişti. Bu

amaçla] Yisrael’in tüm erkekleri Etanim [=Güçlüler]
ayýnda [=çok önemli günlerin olduðu Tişri ayýnda] –
ki bu yedinci aydýr – bayramda [=Sukot bayramýnda]
Kral Şelomo’ya toplandýlar.
3 Yisrael’in tüm ileri gelenleri geldiler ve Koenler Sandýðý taşýdýlar.
4 Tanrý’nýn Sandýðý’ný, [o sýrada Givon’da bulunan]
Buluşma Çadýrý’ný ve Çadýr’daki tüm kutsal eşyalarý
[Yeruşalayim’e] çýkardýlar [ve orada gizlediler]. Onlarý
çýkardýklarýnda, [sandýðý] Koenler ve [diðerlerini] Leviler [taşýdý].
5 Kral Şelomo ile onun etrafýnda toplanan tüm Yisrael
Cemaati Sandýk’ýn önünde [idiler ve] bolluktan sayýlamayacak ve hesaplanamayacak [miktarda] davar ve
sýðýr [korbanlarý] kesiyorlardý.
6 Koenler, Tanrý’nýn Antlaşma Sandýðý’ný, yerine,
Ev’in Devir [adlý kýsmýna, yani] Kutsallar Kutsalý [olan
iç bölmeye, Şelomo’nun burada özel olarak yaptýrdýðý
büyük] Keruvim [şekillerinin] kanatlarý altýna getirdiler.
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Keruvim [şekilleri] kanatlarýný Sandýk’ýn yerine doðru germişlerdi ve [böylece] Keruvim Sandýk’a ve [onun
taşýma] sýrýklarýna yukarýdan siper oluyorlardý.
8 [Aron’un taşýma sýrýklarý önde ve arkada eşit uzunluktaydý. Ama bundan böyle artýk taşýnmasýna gerek
olmadýðý için bu] Sýrýklarý, [içinde serbest olduklarý
halkalar boyunca kaydýrarak çoðunluðu önde kalacak
şekilde] uzattýlar. [Öyle ki] Sýrýklarýn uçlarý Devir’in
önünde, Kutsal’da [=Bet-Amikdaş’ýn Kodeş adý verilen ön bölmesinde] görülecek şekilde uzadý, ama dýşarýdan görünmüyordu. [Başka bir deyişle, sýrýk uçlarý
Kutsal ile Kutsallar Kutsalý arasýnda bulunan Parohet
adlý perde üstünde, dýşarýdan fark edilecek ama görünmeyecek şekilde iki çýkýntý yapýyordu. Sýrýklar] Bugüne kadar [Kral Yoşiyau zamanýnda gizli bir yere saklanana kadar] orada [bu şekilde] kaldýlar.
9 Sandýk’ýn içinde, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’le Mýsýr Ülkesi’nden çýkýşlarý[ sonrasý]nda [antlaşma] yaptýðý zaman Moşe’nin Horev’de oraya koymuş olduðu iki taş
levhanýn dýşýnda [hiçbir şey] yoktu.
10 Koenler’in [Sandýk’ý yerine yerleştirip] Kutsal’dan
çýkmasýyla, [Tanrý’nýn Onuru’nu simgeleyen] Bulut
Tanrý’nýn Evi’ni doldurdu.
11 Bulut yüzünden Koenler hizmet etmek için [orada]
duramadýlar, zira Tanrý’nýn Onuru, Tanrý’nýn Evi’ni
doldurmuştu.
7
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12 O zaman Şelomo [şöyle] dedi: “Tanrý yoðun sis için-

de barýnacaðýný söylemişti.
13 Senin için bir ikametgâh inşa ettim, ebediyen oturman için bir temel [olacak burasý].”
14 [Sonra] Kral yüzünü çevirdi ve tüm Yisrael Toplumu’nu mübarek kýldý. Tüm Yisrael Toplumu ayakta
duruyordu.
15 [Şelomo şöyle] Dedi: “Yisrael’in Tanrýsý Aşem Mübarek’tir. Babam David’le, Kendi Aðzý’yla konuşmuştu ve [verdiði] şu [sözü] Kendi Eli’yle yerine getirdi:
16 ‘Halkým Yisrael’i Mýsýr’dan çýkardýðým günden beri,
Ýsmim’in orada olacaðý bir Ev inşa etmek üzere Yisrael
kabilelerinin hiçbirinden bir şehir seçmemiştim. Ama
[şimdi] Halkým Yisrael’in üzerinde [hükümdar] olmasý
için David’i seçtim [ve Bet-Amikdaş’ý Yeruşalayim’de
inşa etmek için gereken hazýrlýklarý o yaptý].’
17 Yisrael’in Tanrýsý Aşem’in adýna bir Ev inşa etme
[isteði], babam David’in kalbindeydi. 18 Ama Tanrý,
babam David’e [şöyle] dedi: ‘Kalbinde Benim Adýma
bir Ev inşa etme [isteði] olduðu belli. [Böyle bir isteðin]
Kalbinde olmasý nedeniyle iyi bir şey yaptýn.
19 Yalnýz bu Ev’i sen inşa etmeyeceksin. Belinden çýkacak oðlun – Benim Adýma Ev’i o inşa edecek.’
20 “Tanrý, konuşmuş olduðu bu sözü [işte şimdi] yerine
getirdi. Babam David’in yerine geçip Yisrael Tahtý’na
oturdum – týpký Tanrý’nýn konuştuðu gibi – ve Yisra416

el’in Tanrýsý Aşem’in Adýna Ev’i inşa ettim.
21 Tanrý’nýn, atalarýmýzla, onlarý Mýsýr Ülkesi’nden çýkardýðýnda yapmýş olduðu Antlaşmasý’ný içeren Sandýk için orada yer hazýrladým.”
*
Kral Şelomo ve halk I. Bet-Amikdaş’ý on dört günlük
coşkulu bir kutlamayla hizmete adamýşlardýr. Böylece
Yisrael’in bu büyük mutluluðu, “Neşe Zamaný” olarak
anýlan Sukot bayramýyla çakýşmýştýr.
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Aftarat Şabat Hol Amoed Sukot
Veaya Bayom Au – Yehezkel 38:18-39:16

38
O gün, Gog’un Yisrael topraðýna geleceði gün
– Efendi Aşem’in Sözü – hiddetim burun deliklerime
yükselecek.
19 Ýnfialimle, hýşmýmýn ateşiyle konuştum: O gün Yisrael topraðýnda büyük bir deprem olmazsa…!
20 Önümde denizin balýklarý, gökyüzünün uçucularý,
kýrýn hayvanlarý ve toprak üzerinde hareket eden tüm
küçük canlýlar, topraðýn yüzeyindeki tüm insanlar sarsýlacak. Daðlar yerle bir olacak, yamaçlar düşecek ve
tüm duvarlar yere düşecek.
21 Ve [Gog’un] üzerine tüm daðlarýmda kýlýcý çaðýracaðým – Efendi Aşem’in Sözü – herkesin kýlýcý kardeşine karşý olacak.
22 Onunla davamý göreceðim [ve cezasýný] salgýnla ve
kanla [vereceðim]; onun, destekçilerinin ve beraberindeki kalabalýk halklarýn üzerlerine sel gibi yaðmur,
büyük dolu parçalarý, ateş ve kükürt yaðdýracaðým.
23 Böylece birçok ulusun gözünde büyüyeceðim, kutsal kýlýnacaðým ve tanýnacaðým ve bilecekler ki Ben,
Aşem’im.
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39
Ve sen insanoðlu, Gog’la ilgili kehanette bulun
ve söyle: Şöyle diyor Efendi Aşem: Ýşte Ben sana karşýyým ey Meşeh ve Tuval’ýn baş lideri Gog!
2 Seni saptýrýp ayartacaðým ve seni kuzeyin uçlarýndan
çýkarýp Yisrael’in daðlarýna karşý getireceðim.
3 Yayýný sol elinden vuracak, oklarýný sað elinden düşüreceðim.
4 Yisrael’in daðlarý üzerinde düşeceksin – sen, destekçilerin ve beraberindeki halklar. Her türlü yýrtýcý kuşa
ve kýr hayvanýna yem edeceðim seni.
5 Kýrýn yüzeyine düşeceksin; çünkü Ben konuştum –
Efendi Aşem’in Sözü.
6 Magog’a ve güven içinde adalarda oturanlara karşý
ateş salývereceðim. Ve bilecekler ki Ben, Aşem’im.
7 Ve Kutsal Ýsmim’in Halkým Yisrael’in içinde bilinmesini saðlayacaðým; bir daha Kutsal Ýsmim’in kutsiyetinin ihlaline izin vermeyeceðim ve uluslar bilecekler ki
Ben, Aşem’in, Yisrael içinde Kutsal’ým.
8 Ýşte; [vakit] geliyor ve [kurtuluş] gerçekleşmiş olacak – Efendi Aşem’in Sözü – odur sözünü ettiðim gün.
9 Yisrael şehirlerinin sakinleri çýkacaklar, [bir ateş]
yakýp [bunu] silahlarla, kalkan ve zýrhla, yayla ve oklarla, kargý ve mýzrakla ateşleyecekler ve yedi yýl [boyunca] bunlarla ateş yakacaklar.
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Kýrdan aðaçlar taşýmayacaklar ve ormanlardan
[odun] kesmeyecekler, zira silahlarla yakacaklar ateşi.
Kendilerini yaðmalayanlarý yaðmalayacaklar ve kendilerini çapullayanlarý çapullayacaklar – Efendi Aşem’in
Sözü.
11 O gün Gog’a Yisrael’de bir kabir yeri vereceðim
orada – denizin [=Kineret gölünün] doðusuna doðru
geçenlerin [kullandýðý] vadide. [Cesetlerin çokluðundan, bu vadi] Geçenlerin yolunu kapayacak [ve oradan artýk insanlar geçmeyecek.] Gog’u ve tüm kalabalýðýný orada gömüp [buraya] Gog Kalabalýðý Vadisi
adý verecekler.
12 Ülke’nin temizlenmesi uðruna onlarý Yisrael Ailesi
gömecek yedi ay [boyunca].
13 Ülke’nin tüm halký gömecek ve [bu olay] onlara ün
getirecek Kendim’i onurlandýrdýðým günde – Efendi
Aşem’in Sözü.
14 Onu temizlemek için Ülke’nin yüzeyi boyunca geri
kalanlarý geçenlerle birlikte gömmek üzere Ülke’de
dolaşacak devamlý görevliler atayacaklar. [Bu görevliler,] Yedi ayýn bitiminde arayacaklar [bu geri kalan
cesetleri, zira yedi ay boyunca onlar da ortadaki cesetlerin gömülmesiyle meşgul olacaklar].
15 Ülke’de dolaşanlar geçerken, [biri] bir insan kemiði
görünce, gömücüler onu Gog Kalabalýðý Vadisi’ne
gömene kadar onun yanýnda [duracak olan] işaret
10
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[amaçlý bir mezar taşý] inşa edecek.
16 [Bu vadinin bitişiðindeki] Şehrin ismi de Amona
[=Kalabalýk] olacak. böylece Ülke’yi temizleyecekler.
*
Sukot’un ilk günü okunan Aftara’nýn notlarýnda deðinildiði üzere bu Aftara’nýn seçilme sebebi de Gog ve
Magog Savaşý’na dair içeriðidir. Sukot’un ilk gününe ait Aftara kýsaca Erets-Yisrael’de gerçekleşecek
bir depremden bahsetmişti. Bu Aftara ise söz konusu
depremi daha kapsamlý bir biçimde tanýmlamaktadýr.
Midraş (Tanhuma, Bo 4), p. 22’de sözü edilen belalarýn
bazýlarýnýn, Tanrý tarafýndan Mýsýrlýlar’a gönderilen
belalarla paralel olduðuna dikkati çeker.
Bu şekilde Hahamlarýmýz, Paro’nun niyetleriyle
Gog’unkiler arasýnda bir paralellik kurmuşlardýr. Yisrael’in gençlik yýllarýnda Paro, ulusu sakat býrakmaya
teşebbüs etmişti. Zamanýn sonunda ise Gog, son bir
devasa çabayla, ilk bakýşta savunmasýz görünen halký
yok etmeyi deneyecektir. Tanrý her ikisine de, doðanýn
güçlerini onlarýn üzerine salýverip tüm gücün Kendi
Eli’nde olduðunu kanýtlayarak cevap vermektedir.
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Aftarat Şemini Hag Aatseret
Diaspora’da bayramýn ilk günü bu Aftara okunur.
Erets-Yisrael’de ise bayram tek gündür ve ayný zamanda
Simhat Tora’dýr.
Dolayýsýyla Erets-Yisrael’dekiler için bayramýn
ilk ve tek gününde Aftarat Simhat Tora okunur.
Vayi Kehalot – Melahim I 8:54-66

8
Şelomo Tanrý’ya tüm bu dua ve yakarýyla dua etmeyi tamamladýðýnda, Tanrý’nýn Mizbeahý’nýn önündeki diz üstü çökmüş ve elleri göklere açýlmýş [konumundan] kalktý.
55 Ayakta durup tüm Yisrael toplumunu yüksek sesle
mübarek kýldý [ve şöyle] dedi:
56 “Söylediði her şeye uygun olarak Halký Yisrael’e istirahat veren Tanrý, Mübarek’tir. Kulu Moşe aracýlýðýyla konuşmuş olduðu tüm Sözleri’nden [tek] bir Sözü
[bile] eksik kalmadý.
57 Tanrýmýz Aşem, týpký [çöl neslinde] atalarýmýzla olduðu gibi bizimle olsun; bizi býrakmasýn ve terk etmesin –
58 kalbimizi O’na meyletmemiz, tüm Yollarý’nda yü54
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rümemiz ve atalarýmýza emretmiş olduðu Emirleri’ni,
Hükümleri’ni ve Kanunlarý’ný gözetmemiz için.
59 “Tanrý’nýn Huzuru’nda yakardýðým bu sözlerim,
gündüz ve gece [boyunca] Tanrýmýz Aşem’e yakýn olsun [ve böylece] kulunun hakkýný ve Halký Yisrael’in
hakkýný yerine getirsin – her günün ihtiyacý gününde.
60 Böylece yeryüzünün tüm halklarý bilsinler ki Aşem
– O’dur Tanrý.
61 Kalbiniz, bugün gibi, Hükümleri’nde yürümek ve
Emirleri’ni gözetmek üzere Tanrýmýz Aşem’le bütün
[ve kusursuz] kalsýn.”
62 Kral ve onunla beraber tüm Yisrael, Tanrý’nýn Huzuru’nda [Şelamim-]kesimi gerçekleştiriyorlardý.
63 Şelomo, Tanrý Adýna kestiði Şelamim-kesimini – yirmi iki bin sýðýr ve yüz yirmi bin davar – gerçekleştirdi
ve Tanrý’nýn Evi’ni hizmete açtýlar – kral ve tüm Bene-Yisrael.
64 O gün kral, Tanrý’nýn Evi’nin önündeki avlunun içini [Mizbeah’ýn kutsiyetine sahip olacak şekilde] takdis
etti, çünkü Ola-korbanýný, Minha’yý ve Şelamim[-korbanýnýn] içyaðlarýný[n işlemlerini] orada yaptý, zira
Tanrý’nýn Huzuru’ndaki, [Şelomo’nun, Moşe’nin yapmýş olduðu] bakýr Mizbeah [yerine yaptýðý taş Mizbeah], Ola-korbanýný, Minha’yý ve Şelamim[-korbanýnýn]
içyaðlarýný içeremeyecek kadar küçüktü.
65 O dönemde Şelomo – ve tüm halký Yisrael –
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[Bet-Amikdaş’ýn hizmete açýlýş törenlerinin yapýldýðý]
yedi gün ve [hemen onlarý takiben Sukot bayramýndaki] yedi gün [olmak üzere toplam] on dört gün [boyunca] Tanrýmýz Aşem’in Huzuru’nda, [kuzeyde] Hamat
yolundan, [güneyde] Mýsýr ýrmaðýna kadar, büyük bir
toplulukla kutlama yaptý.
66 [Sukot bayramýnýn başýna göre] Sekizinci günde
[yerlerine dönmek için izin isteyen] halký [ertesi gün]
salýverdi ve [halk] kralý mübarek kýldý. Tanrý’nýn, kulu
David’e [ona vermiş olduðu sözü yerine getirerek] ve
[kutlama günleri içine rastlayan Yom Kipur’da da kutlamayý kesmeyip yiyip içen] Halký Yisrael’e [onlarý affettiðini bildirerek] yapmýş olduðu tüm iyilikler nedeniyle sevinç ve kalpten bir neşeyle çadýrlarýna gittiler.
*
Sukot’un ikinci gününe ait Aftara, Şelomo’nun
Bet-Amikdaş’ý hizmete açmasýnýn başlangýcýný anlatýyordu. Bu Aftara ise bu törenlerin son kýsmýný anlatmaktadýr. Orada belirtildiði üzere, kutlama Sukot boyunca devam etmişti. Bu günün Aftarasý’nda Şelomo
halký mübarek kýlmakta ve son olarak, Sukot’un sekizinci gününde – Şemini Hag Aatseret’te – halka, artýk
gidebileceklerini söylemektedir.
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Uzun ve dokunaklý bir duayla Şelomo, Tanrý’dan,
Bet-Amikdaş’taki Mevcudiyeti’ni sabit tutmasýný ve
oraya gelen herkesin korbanlarýyla dualarýný kabul etmesini istemişti. Genel olarak “Tefila – Dua” ile “Tehina – Yakarý” arasýndaki fark şöyledir: Dua, bizim
günlük dualarýmýzda olduðu gibi standart bir formüle
sahiptir ve dua eden kişi Tanrý’ya yakýnlýðý bu sabit
metinle arar, ihtiyaçlarý konusunda mübarek kýlýnmayý
umar. Bu nedenle dualar daima, Tanrý’yý mübarek kýlan, yani O’nun tüm bereketin Kaynaðý olduðunu vurgulayan bir girişle başlar, ardýndan dua edenin istekleri
listelenir ve Tanrý’ya yönelik övgüyle sona erer.
Bir kişi Tanrý’ya yakýnlýk konusunda belirli bir düzeyi
elde etmeyi başarýrsa, isteklerinin kendisine bahşedilmesi doðal bir sonuç olacaktýr, zira bu başarý o kişiye,
Tanrý’ya yönelik hizmetini daha da ileriye götürecek
belirgin bir zihin rahatlýðý saðlayacaktýr.
Öte yandan yakarý ise, yakaran kişinin herhangi bir
şahsi liyakate veya kendisine ait belli iyi eylemlere dayandýramayacaðý, dolayýsýyla kabul edildiði takdirde
tam bir armaðan ve baðýş sýnýfýnda olacak isteklerini
iletmesidir. Örneðin Şelomo, sözlerinde Tanrý’dan,
yakarýsýný Yahudi ulusu uðruna kabul etmesini arz etmektedir ki bu, yakarýlarýnýn, kendi şahsi liyakatinin
425

buna yetmesi sonucunda deðil ancak halkýn uðruna
kabul bulabileceðini gösterir.
Şelomo ellerini göklere doðru açarak, ellerinin bomboş olduðunu, Bet-Amikdaş’ýn inşasý için toplanan fonlardan ve deðerli malzemelerden hiçbirini kendilerine
almadýklarýný simgeleyen bir hareket yapmýştýr (Talmud Yeruşalmi – Berahot 1:5). O ulusal sevinç anýnda
Şelomo toplumun gözleri önünde, dürüstlüðün ihmalini hiçbir başarýnýn haklý çýkarama-yacaðý mesajýný
vermiştir. Tanrý Adýna yapýlan bir işte görev alan insanlar, ellerinin altýndan geçen her kuruşun hesabýný
verebilmelidir. Bunun ilk örneðini, Mişkan’ýn inşasý
sonrasýnda her şeyin dökümünü tek tek yapan Moşe
Rabenu vermiştir.
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Aftarat Simhat Tora
Vayi Ahare Mot – Yeoşua 1:1-9

1
Tanrý’nýn kulu Moşe’nin ölümünden sonra, Tanrý,
Moşe’nin hizmetkârý Yeoşua bin Nun’a şöyle dedi: 2
“Kulum Moşe öldü. Şimdi, kalk ve onlara – Yisrael’e –
vermekte olduðum Ülke’ye [girmek üzere] şu Yarden’i
geç – sen ve tüm bu halk.
3 Moşe’ye konuşmuş olduðum üzere, ayaðýnýzýn basacaðý her yeri size verdim.
4 Sýnýrýnýz, bu çöl ve Levanon’dan büyük nehir Fýrat
nehrine kadar tüm Hiti topraklarý ve gün batýmý yönünde büyük denize kadar olacak.
5 Hayatýnýn tüm günleri boyunca karşýnda [tek] kişi
[bile] duramayacak. Moşe’nin yanýnda olduðum gibi
senin yanýnda olacaðým; seni býrakmayacaðým ve terk
etmeyeceðim.
6 “[Dünyevi anlamda] Güçlü ve cesur ol, çünkü onlara vereceðime dair atalarýna yemin etmiş olduðum
Ülke’yi bu halka mülk olarak sen vereceksin.
7 Yalnýz [Tora konusunda da] son derece cesur ve güçlü olmalý, kulum Moşe’nin sana emretmiş olduðu Tora’nýn tümüne uygun davranmaya özen göstermelisin.
Ondan saða ya da sola sapma. Bu sayede, gittiðin her
1

427

şeyde akýllýca davranmýş olacaksýn.
8 “Bu Tora Kitabý dilinden düşmesin, gündüz ve gece
onun üzerinde kafa yor ki onda yazýlý olan her şeyi
özenle yerine getirebilesin; zira [ancak] o zaman yollarýný başarýlý kýlacak ve [ancak] o zaman akýllýca davranmýş olacaksýn.
9 [Savaş konusunda da tasalanma.] Sana ‘Güçlü ve
cesur ol, ezilme ve çekinme; çünkü gittiðin her şeyde
Tanrýn Aşem seninledir’ [diye] emretmedim mi?”
*
Yýllýk Tora okuma döngüsünü, Moşe’nin ölümünü anlatan sekiz pasukluk bir kýsýmla kapattýðýmýz Simhat Tora gününde, Aftara olarak, Tanah’ýn ikinci kýsmý
Neviim’i açan Yeoşua kitabýnýn başýnda, Moşe’nin halefi Yeoşua’nýn göreve başlamasýný okuruz.
Aktarým, Yeoşua kitabýnýn ilk kýsmýnýn önde gelen
motifidir. Yisrael’in liderlik asasý ve peygamberlik ihtişamý, Moşe’den Yeoşua’ya geçmiştir. Neviim kitabýnýn ilk kýsmý, Tora’nýn Yahudi Ulusu’nun tarihi ve
Erets-Yisrael’e olan yolculuklarý konusunda anlattýklarýna devam eder.
Yeoşua’nýn Tora’nýn devamlýlýðýný simgelemesi nede428

niyle bu kýsým, Tora’nýn yýllýk okunuş döngüsünün tamamlandýðý Simhat Tora’da Aftara olarak seçilmiştir.
Aktarým temasýný ön plana çýkarmak için bir metin
bundan daha iyi düzenlenmiş olamaz. Devarim kitabýna neredeyse bire bir paralel ifadeler içeren p. 3, 4,
5, ve 9’un yaný sýra, giriş pasuklarýnýn bariz nakaratý
“Hazak Veemats – Güçlü ve Cesur Ol” sözleri, Tanrý
tarafýndan üç kez tekrarlanarak aktarým temasýný kuvvetlendirmektedir, zira bu teşvik sözleri, Moşe’nin Yeoşua’ya tembihte bulunurken, kendi gerçek potansiyelinin farkýnda olmasý için üç kez (Devarim 3:28, 31:7
ve 31:23) kullandýðý sözlerle aynýdýr.
Yine de Devarim ve Yeoşua kitaplarý arasýndaki baðlantý, basitçe bir söz kalýbýnýn tekrarlanmasýndan çok
daha derin niteliklidir. Doðrusu, sözcüklerin kendileri bile bu aktarým temasýný güçlendirecek özelliktedir.
Ari Zal, Hazak sözcüðünün sayýsal deðerinin (115),
Moşe’ninkinin (345) tam üçte biri olduðuna dikkati çeker. Tanrý’nýn bu kýsýmda Hazak sözcüðünü üç
kez tekrarlamasý, Yeoşua’ya, Moşe gibi halkýn lideri ve
peygamberi olabilmesi için tüm manevi kuvvetlerini
seferber etmesi gerektiði mesajýn vermektedir.
Moşe öldüðü zaman Yisrael, Tanrý’nýn Torasý’ný Gök429

ler’den yeryüzündeki insana getirmiş olan bu muhteşem Liderini ve Peygamberini kaybetmiştir. Yisrael’in
çöl yolculuðu boyunca hangi manevi rotada ilerletilmesi gerektiði konusundaki talimatlarý da Tanrý, Moşe’ye vermiştir. Onun yerini kim alabilecektir?
Yeoşua, Moşe’nin ulusal konumunu doldurmaya en
uygun kişiydi. Midraş (Bamidbar Raba 21), Tanrý’nýn
Yeoşua’yý seçmek için iyi nedenleri olduðunu vurgulama amacýyla bir pasuktan alýntý yapar: “Ýncir aðacýný
özenle koruyan, meyvesini yer” (Mişle 27:18). Bu alýntý,
Yeoşua’nýn, Tora’ya olan yüksek adanmýşlýk düzeyinin
bir sonucu olarak liyakatini kanýtladýðýný belirtmektedir. Yeoşua, Tora uðruna hiçbir hizmeti hor görmeyen
bir yapýdaydý. Moşe halka ders vereceði zaman etrafý
ve oturma yerlerini düzenleyen, hocasý Moşe’nin tüm
ihtiyaçlarýný karşýlayan Yeoşua’ydý. Bu kýsýmda Yeoşua’nýn, Tanrý’nýn kendisine hitap etmesine, her şeyin
ötesinde “Moşe’nin hizmetkârý” (p. 1) olduðu için hak
kazandýðý vurgulanmaktadýr.
Tora’nýn bütünlüðünü yalnýzca öðrenim yoluyla elde
etme teşebbüsünde olanlar, kendi görüş kabiliyetlerinin sýnýrlarýyla kýsýtlý kalýr. Yeoşua çok titiz ve gayretli
bir şekilde Tora öðrenmiştir; ama bunun yanýnda Tora
için gereken diðer tüm hizmetleri de tam bir sadakatle,
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en ufak bir gocunma olmaksýzýn yerine getirmeyi görev
bilmiştir; zira Tora aşkýyla yanan bir ruh sýnýr tanýmaz.
Yeoşua’nýn “Şimuş Talmide Hahamim – Bilgelere
Hizmet” adý verilen bu davranýşý, ona öðrenimin ötesinde hayat tecrübesi, farklý durum ve ortamlarda ne
şekilde davranmak gerektiði, Alaha’nýn pratikte nasýl
uygulandýðý gibi konularda önemli kazanýmlar getirmiştir.
Tanrý’nýn, Sözü’nü Yahudi Ulusu’na iletmesi için seçmiş olduðu Yeoşua işte böyle biridir. Bene-Yisrael’in
kendi liderleri olarak yaşamý boyunca kayýtsýz şartsýz
itaat ettiði Yeoşua işte böyle biridir.
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Sözlük
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[çoð. : çoðul; tek. : tekil; f. : diþil; f. çoð. : diþil çoðul;
kar. : karþýt; kýs. : kýsaltma]
Not: Buradaki birçok madde, ilk dört kitaptaki sözlük
bölümlerinde de yer almaktadýr. Dolayýsýyla bu maddeler
hakkýnda, sadece temel tanýmlar vermekle yetinilmiþ, onlardan türeyen ve bu kitapta kullanýlmamýþ baþka birleþik
sözcükler veya deyimler ise diðer kitaplarýn sözlük kýsýmlarýnda verildiði için bu listeye dâhil edilmemiþtir.
Bu tip maddelerin sonuna “BBS [=Daha fazla detay
için Bkz. Bereþit Sözlük]”, “BÞS [=Daha fazla detay
için Bkz. Þemot Sözlük]”, “BVS [=Daha fazla detay için
Bkz. Vayikra Sözlük]”, ya da “BAS [=Daha fazla detay
için bkz. BAmidbar Sözlük]” kýsaltmasý eklenmiþtir.
Aavat Aþem: “Tanrý Sevgisi”. “Aavat Þamayim –
Gökler [=Tanrý] Sevgisi” terimi de kullanýlýr.
Afikomin: Ya da Afikoman. Bu sözcük Aramca “Apiku Mine Metika – Tatlý Yiyecekler Çýkarýn [=Getirin]”
ifadesinin kýsaltmasýdýr. Genel olarak, ana yemekten
sonra aðzýn tatlý kalmasýný saðlama amaçlý meyve ya
da tatlýlarý ifade eder. Bet-Amikdaþ döneminde Pesah Sederi’nin en sonunda Pesah-korbaný yenir, bunun
ardýndan herhangi bir Afikomin yenmezdi. Baþka bir
deyiþle, Pesah-korbaný, Afikomin yerine geçerdi. Günü433

müzde bunu anýsýna Seder bitiminde yarým bir Matsa
parçasý yenir.
Aftara: “Muafiyet”. Þabat ve bayram gibi özel günlerde
peraþasýnýn ardýndan okunan, Neviim [Peygamberler]
kitabýndan bir bölüm. Peraþa ya da özel günle paralel
konulardan seçilmiþlerdir. Bunun sebebi, düþman iþgali sýrasýnda Tora okunmasýnýn yasak oluþu ve bunu
telafi etmek için Neviim kitabýndan, konuyla iliþkili bir
bölümün okunmasýdýr. Bu bölümler, o yasaklý dönem
içinde, haftanýn peraþasýný okuma konusunda, “muafiyet” saðlýyordu.
Aguna: çoð. Agunot. “Zincirli Kadýn”. Kocasý bir Get
vermeden ortadan kaybolmuþ kadýn. Kocanýn öldüðü
veya boþanma belgesi verdiði açýk bir þekilde belirlenmediði sürece kadýn bir baþkasýyla evlenemeyeceði
için bu terimle anýlýr. Aguna durumundaki kadýnlarýn
bu sorunu, tarih boyunca Alaha otoritelerini en çok
meþgul eden konular arasýndadýr.
Akel: “Bir Araya Topla”. Tora’nýn mitsvasý gereði Bene-Yisrael’in yedi yýlda bir, Þemita yýlý çýkýþýndaki Sukot
bayramýnýn ilk Hol-Amoed gününde Bet-Amikdaþ’ta
toplanarak Devarim kitabýndan belli kýsýmlarý kralýn
aðzýndan dinledikleri büyük tören. Bkz. 31:10-13.
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Alaha: çoð. A1ahot. 1. Kural. “Alah – Gitmek” kökünden gelir ve bu kurala göre “gidildiði; hareket edildiði”
manasýný verir. 2. Yahudi Kanunu. BBS.
Aliya: “Yukarý Çýkýþ”, “Yükseliþ”, “Artýþ”, “Geliþim”
vs. 1. Erets-Yisrael’e geliþ. Burasý manevi açýdan daha
yüksek kabul edildiði için, bu terim kullanýlýr. Benzer
þekilde Erets-Yisrael’den çýkýþ da “Yerida – Ýniþ” olarak
tanýmlanýr. 2. Bir binanýn üst katý. 3. Cemaat içinde
Sefer-Tora’nýn okunuþu sýrasýnda peraþanýn her bölümü için kullanýlan terim. Her bölümün okunmasý için
bir kiþi Tora’ya “kaldýrýldýðý” için bu bu terim kullanýlýr
ve kalkan kiþi de Ole olarak adlandýrýlýr. BVS.
Ama: çoð. Amot. 1. 48cm. [baþka görüþlere göre 56
ya da 60cm.] uzunluðunda bir ölçü. (1 ama = 6 tefah). Bkz. Þemot 25:10 açk. Farklý durumlarda farklý
uzunluktaki ama ölçüleri kullanýlýrdý. 2. Dirsekle bilek
arasýndaki bölüme verilen isim. 3. Elin orta parmaðý.
BVS.
Amen: “Gerçektir; kesinlikle” anlamýndaki onay sözcüðü. Bu sözcük “inþallah olur” anlamýnda deðildir.
“Emet – Gerçek” sözcüðüyle ayný kökten gelir ve tam
bir güven ifade eder. Bir dua ya da beraha sonrasýnda
“Amen” denmesi o duanýn “inþallah gerçekleþeceðine”
dair bir dileði deðil, o dua sonucunda Tanrý’nýn her
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konuda en doðru kararý verip, en uygun sonucu getireceðine dair sarsýlmaz güveni yansýtýr. Bu, bazen duanýn
kabul edilmemesi þeklinde bile olabilir.
Amida: 1. Duruþ; ayakta duruþ. 2. Tüm dualarýn merkezini oluþturan ve 19 berahadan oluþan dua ifade eder.
Amida, ayakta ve ayaklar bitiþik bir þekilde söylendiði
için bu ismi alýr. Miþna dilindeki adý “Tefila – Dua”dýr;
zira dualarýn en merkezi bölümü budur. Amida, Anþe
Keneset Agedola tarafýndan ilk meydana getirildiðinde
18 berahadan oluþurdu. Bu sebeple “Þemone Esre –
On Sekiz” olarak da bilinir. Ýleri dönemlerde halk içinde, düþmana karþý iþbirliði yapan kiþiler yaygýnlaþýnca,
düþmanýn baþarýlý olmamasýný dileme temasýna sahip
“Lamalþinim Velaminim” berahasý eklenmiþtir.
Amotsi: “Çýkaran”. Ekmek yenmeden hemen önce
söylenen “Amotsi Lehem Min Aarets – Topraktan
Ekmek Çýkaran [Tanrý; Mübarektir]” berahasý.
Anþe Keneset Agedola: Büyük Meclis’in Üyeleri.
Keneset Agedola: “Büyük Meclis”. Büyük Ýskender
dönemine kadar olan Pers Ýmparatorluðu egemenliði
süresince, Yahudiler’in merkezi kanuni mercii. 120
kiþi den oluþan kurulda, Ezra, Nehemya gibi peygam436

berler, Mordehay gibi devlet adamlarý, Þimon Atsadik gibi üst düzey otoriteler vardý. Keneset Agedola’ya
kadar dualarda kesin bir form yoktu. Bu dönemden
itibaren Beraha, Tefila, Kiduþ ve
Avdala için belirli
ve kesin metinler belirlendi, derlendi ve kompoze edildi.
Apikoros: Ya da Epikoros. 1. Din ve inanç konusunda kendini özgür sayan inançsýz kiþi. Ýsim Yunan filozofu Epicurus’tan türemiþtir.
Ar Abayit: “Ev Daðý” veya “Tapýnak Daðý”. Yeruþalayim’de Bet-Amikdaþ’ýn inþa edilmiþ olduðu Moriya
daðý.
Arayot: tek. Erva. “Çýplaklýklar”. 1. Tora’nýn yasakladýðý ve aðýr cezalar öngördüðü, zina, ensest vb. cinsel
iliþkilere verilen genel isim. Bu iliþkiler Vayikra Perek
18’de, cezalarý da Vayikra Perek 20’de listelenmektedir. 2. Mecazi kullanýmla, utanç; rezalet.
Ervat Davar: “Çýplak Þey”. Ahlaksýzca, çirkin nitelikli
þey; krþ. 24:1.
Giluy Arayot: “Çýplaklýk Açma”. Tora’nýn yasakladýðý
iliþkilerden birine girme. Bu ayný zamanda [putperestlik ve cinayetin yanýnda] en büyük üç günahtan biri437

dir ve kiþi, böyle bir günahý iþlemektense ölümü tercih
etmekle yükümlüdür.
En Apotropus Laarayot: “Cinsel Ahlaksýzlýðýn Garantörü Yoktur”. Kimse cinsel konularda hataya düþmeyeceði konusunda garanti sahibi deðildir. Bu nedenle Tora ve Hahamlarýmýz cinselliðin doðru çerçeve
içinde ve en kutsal þekliyle yaþanabilmesi için, hatalarý
engelleme amaçlý birçok ek önlemi öngörmüþlerdir.
Þeniyot Laarayot: “Ýkincil Çýplaklýklar”. Tora’nýn
yasaklamýþ olmadýðý, ama Hahamlarýmýz’ýn ek önlem
olarak yasakladýklarý ikinci düzeydeki akraba birliktelikleri. Bkz. Vayikra 18:30 açk.
Aron / Aron Aberit: “Antlaþma Sandýðý”. Tanrý’nýn
Moþe’ye vermiþ olduðu On Emir levhalarýný içeren
sandýk; Yeoþua 3:6. “Aron Aedut – Tanýklýk Sandýðý”
(Þemot 26:33) ya da “Aron Aþem – Tanrý’nýn Sandýðý”
(Þemuel I 5:3) olarak da bilinir. Bkz. Þemot 25:10 v.d.
Arusa: Evliliðin Ýrusin aþamasýný geçmiþ, ama henüz
Nisuin kýsmýný tamamlamamýþ kýz. Bkz. Ýrusin; bkz. Nisuin.
Arvit: Gecenin baþý.
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Tefilat Arvit: “Gece duasý”. Korban parçalarýnýn Mizbeah’ýn üzerinde yakýlýþý gece boyunca yapýlabilirdi.
Arvit duasý bu iþleme denktir.
Aseret Yeme Teþuva: Bkz. Teþuva.
Aþam-korbaný: “Suç Korbaný”. Bet-Amikdaþ döneminde, bazý kategorilerdeki günahlarýn ya da istenmeyen
durumlarýn onarýmý için getirilen korban; bkz. Vayikra 5:1 v.d.; Vayikra 7:2 açk. [Aþam-korbanýnýn getirilmesini gerektiren durumlar için bkz. Vayikra 5:20-26
açk.]. BAS.
Aþavat Aveda: “Kayýp Mallarýn Geri Ulaþtýrýlmasý”.
Kaybedildiði belli olup tanýmlayýcý iþaretler içeren bir
malý asýl sahibine ulaþtýrma mitsvasý. Bkz. Þemot 23:4
ve Devarim 22:1-3.
Aþem: (E-Þin-Mem). Tanrý’nýn Ýsmi yerine kullanýlan sözcük. Tanrý’nýn Ýsmi’nin boþ yere kullanýlmasý
ciddi bir yasaktýr; Tora, bunu yapan kiþinin kolay kolay temizlenmeyeceðini vurgulamaktadýr (bkz. 5:11).
Bu sebeple Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi, hiçbir þart
altýnda aðza alýnmamalýdýr. Bu konudaki istisnalardan biri, Bet-Amikdaþ döneminde Koen Gadol’un Yom
Kipur’da yaptýðý özel uygulamalarda Tanrý’nýn Ýsmi’ni
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olduðu gibi telaffuz etmesidir. Yahudiler, buna baðlý
olarak dualarýnda bile Tanrý’nýn Ýsmi’nin geçtiði yerlerde “A-do-nay – Efendimiz” sözcüðünü kullanýrlar.
Dualarda kullanýlan bu Ýsim de kutsaldýr ve günlük
konuþmalarda aðza alýnmamalýdýr. Bu açýdan, günlük
konuþmalarda Tanrý’dan bahsedildiði zaman “Aþem –
Ýsim [Tanrý’nýn Ýsmi]” sözcüðü tercih edilmelidir; bkz.
Bereþit 2:4. [Not: Bu sözcük E-Þin-Mem harfleriyle
yazýlýr. Dolayýsýyla “A” harfinden önce {Ýbranice’deki E harfinin verdiði} gýrtlaktan gelen hafif bir hava
çýkýþý vardýr: [H]Aþem.]
Aþera: çoð. Aþerot ya da Aþerim. 1. Eski dönemde Kenaan Ülkesi’ndeki yaygýn putperest uygulamanýn bir
parçasý olarak kutsal kabul edilen aðaçlar ya da direklere verilen isimdir; bkz. 16:21. 2. Yakýn doðuda yaygýn olarak tapýnýlan bir bereket tanrýçasý. Aþera’nýn
onuruna ahþap sütun ya da direkler dikilir, ona yönelik
ibadetler bunlarýn altýnda gerçekleþtirilirdi. Bu aðaçlar
da onun ismiyle anýlýrdý.
Aþgaha Kelalit: “Genel Nezaret”. Tanrý’nýn bir topluluða bir bütün olarak nezaret etmesi.
Aþgaha Peratit: “Özel Nezaret”. Tanrý’nýn yarattýklarýna doðrudan ve bireysel olarak nezaret etmesi.
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Aþkenazlar: Ýbranice “Aþkenaz – Almanya” sözcüðünden gelir. Orta ve Doðu Avrupa kökenli Yahudiler’e
verilen isim. Ýbr. Aþkenazim; tek. Aþkenazi.
At-Baþ: Yani “Alef-Tav / Bet-Þin”. Ýbranice alfabesinde baþtan ve sondan sayýldýðýnda ayný sýrada bulunan harf ikilileri. Örneðin Alef baþtan, Tav sondan ilk
harftir. Dalet baþtan, Kof sondan dördüncü harftir vb.
Bu harf ikilileri birbirileriyle ilgilidir ve Gematriya’daki bazý hesaplamalarda birbirleriyle yer deðiþtirebilirler. Bunun bir örneði þöyledir: Yahudi takvimindeki
önemli günler At-Baþ prensibi doðrultusunda Pesah’ýn
günlerinden öðrenilebilir.
Pesah’ýn sekiz gününü, alfabenin ilk sekiz harfiyle Alef
(1), Bet (2), Gimal (3), Dalet (4), E (5), Vav (6) Zayin
(7) ve Het (8) harfleriyle temsil edip, bunlarýn At-Baþ’a
göre eþlemelerini yapalým: [1] Alef-Tav ikilisi: Pesah’ýn
1. günü Tav ile baðlantýlýdýr. Tav harfi, Tiþa BeAv’ýn
ilk harfidir. Böylece Pesah’ýn 1. günü haftanýn hangi
gününe düþmüþse, o yýl Tiþa BeAv da ayný güne düþecektir. [2] Bet-Þin ikilisi: Þin harfi Þavuot’un baþ harfidir. Böylece Pesah’ýn 2. günü ile sonrasýndaki Þavuot
bayramý haftanýn ayný gününe rastlar. [3] Gimal-Reþ
ikilisi: Reþ harfi Roþ Aþana’nýn baþ harfidir. Pesah’ýn 3.
günü ile sonrasýndaki Roþ Aþana haftanýn ayný gününe
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rastlar. Sukot ve Þemini Hag Aatseret bayramlarý Roþ
Aþana’dan iki ve üç hafta sonra ayný günderdir. Dolayýsýyla Pesah’ýn 3. günü bu bayramlarýn da ilk günleriyle aynýdýr. [4] Dalet-Kof ikilisi: Kof, “Keriat Atora
– Tora’nýn Okunuþu” ifadesinin baþ harfidir. Böylece Pesah’ýn 4. günü, [Diaspora’daki] Simhat Tora ile aynýdýr.
[5] E-Tsadik ikilisi: Tsadik, “Tsom – Oruç” sözcüðünün
baþharfidir. Pesah’ýn 5. günü haftanýn hangi gününe
düþerse, o yýl Yom Kipur da ayný güne düþecektir. [6]
Vav-Pe ikilisi: Pe harfi Purim sözcüðünün ilk harfidir.
Pesah’ýn 6. günü, öncesindeki Purim’le ayný gündür. Lag
Laomer de ayný güne rastlar. [7] Zayin-Ayin ikilisi. Ayin
harfi Atsmaut sözcüðünün baþharfidir. Yom Aatsmaut,
Pesah’ýn 7. günüyle ayný güne rastlayacaktýr.
Atalar: Bene-Yisrael’in temellerini oluþturan üç baba.
Ýbranice Avot. Bunlar, Avraam, Yitshak ve Yaakov’dur. BBS.
Av Atuma: Bkz. Tuma.
Av Bet Din: Bkz. Bet-Din.
Avdala: Ayýrma. Genelde kutsal bir þeyden kutsal
olmayaný ayýrmak için kullanýlýr. Ayný þekilde, Þabat
ve Yom Tov çýkýþlarýnda Avdala adý verilen bir dua ile,
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kutsal günden, normal güne bir ayýrým yapýlmýþ olur.
kar. Kiduþ. BBS.
Avel: (Alef-Bet-Lamed). Yastaki kiþi. Bir kiþi, kaybettiði yedi yakýný için yas tutmalýdýr: annesi, babasý, erkek kardeþi, kýz kardeþi, oðlu, kýzý, eþi.
Bir avel, durumuna ve ölümün ardýndan geçen zamana
göre farklý kurallara uymakla yükümlüdür (bkz. Rabi
Nisim Behar, Dini Uygulama Rehberi). BVS.
Avelut: Avel olma durumu.
Avinu: Babamýz; Atamýz. Atalar’ýn her birinin ismine
eklenen sýfat: Avraam Avinu, Yitshak Avinu, Yaakov
Avinu.
Avnet: “Kuþak”. Bet-Amikdaþ’ta görevli Koenler’in
özel kýyafetlerinden biri olarak bellerine baðladýklarý
kuþak. Bkz. Þemot 28:39 ve 29:9 açk.
Azara: 1. Avlu. 2. Bet-Amikdaþ’ýn avlusu. BVS.
Ezrat Naþim: “Kadýnlar Avlusu”. 1. Bet-Amikdaþ’taki kadýnlarýn girebildikleri bölüm. 2. Sinagoglarda kadýnlara ayrýlmýþ bölüm.
Azazel: Yom Kipur’da, halkýn günahlarýný simgeleyen
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tekenin yuvarlandýðý sarp ve kayalýk uçuruma verilen
isim. BVS.
Baal Keri: Bedeninden sperma çýkmýþ erkek. Bkz.
23:11 açk. Bkz. Vayikra 15:1-18 açk. [a]. BVS.
Bal Taþhit: “Zarar Verme!” veya “Yok Etme!”. Herhangi bir þeyi, hiçbir yapýcý amaç olmaksýzýn bozma
veya yok etme yasaðý. Bkz. 20:20 açk.
Bama: çoð. Bamot. “Yüksek yer”. “Platform”. Üzerinde
korban gerçekleþtirmek için bir mizbeah kurulan yüksek yer. Bkz. 12:8-11 açk. ve Vayikra 1:4 açk. BAS.
Bar Mitsva: “Mitsvalardan Sorumlu Erkek”. 13 yaþ ve
1 gününü doldurmuþ olan Yahudi erkek, bu noktadan
sonra yaþamý boyunca Tora’nýn, kendisini baðlayan
tüm mitsvalarýndan sorumlu olur.
Barayta: “Dýþarýda Kalmýþ Öðreti”. Rabi Yeuda Anasi’nin Miþna’yý derlerken, çeþitli nedenlerle dýþarýda
býraktýðý Miþna dönemi öðretisi. Baraytalar Miþna’daki
öðretilerle çeliþmedikleri sürece onlarla eþdeðer kuvvettedir. Bir çeliþki olduðu takdirde Miþna’daki öðreti
önceliklidir. Baraytalar, Rav Oþaya tarafýndan toplanmýþtýr ve Miþna’daki belirsizliklerin çözümlenmesinde
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veya belli öðretilere belirginlik kazandýrýlmasýnda oynadýklarý rol nedeniyle Talmud’da da önemli yer tutarlar.
BeEzrat Aþem: “Tanrý’nýn Yardýmýyla”. Alternatif
olarak Aramca Besiata Diþmaya (Gökler’in Yardýmýyla).
Behor: çoð. Behorot. Bir annenin ilk doðan çocuðu erkekse, behor ünvanýný alýr. Tüm behorlar Tanrý’ya aittir. Bir babanýn birden çok kadýndan oðullarý varsa,
kendisi için bunlarýn en büyüðü behordur. Mirastan,
diðer kardeþlere göre iki kat pay alacak olan budur. Öte
yandan, babanýn, her annenin behorunu da Pidyon vererek kurtarma yükümlülüðü vardýr (bkz. Pidyon =>
Pidyon Aben). BVS.
Behor-korbaný: Sýðýr ve davarýn behor hayvanlarýyla
getirilen korban. Bu hayvanlar Tanrý’ya aittir ve korban olmalarýný engelleyecek bir kusurlarý olmadýðý takdirde korban olarak getirilmelidir (bkz. Vayikra 27:26;
Þemot 13:12 ve 34:19; Devarim 15:19). Özel bir kural olarak eþeklerin behorlarý da kutsal niteliðe sahiptir
ve korban olmaya uygun olmadýklarýndan, bir kuzu ile
deðiþ tokuþ edilirler (bkz. Þemot 12:13 ve 34:20).
Behora: “Behorluk Hakký”. Babanýn behor oðlunun,
mirastan alacaðý ek paya verilen isim.
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Beli Neder: Bkz. Neder.
Ben Sorer Umore: “Yoldan Çýkmýþ ve Asi Oðul”. Tora’nýn çok spesifik bir þekilde belirttiði özelliklere sahip olup belli olumsuz davranýþlar gösteren isyankâr
bir oðul. Bkz. 21:18-21.
Benonit: “Ortalama”. Bu kitapta geçen anlamý, “orta
kaliteye sahip tarým arazisi” þeklindedir.
Beraha: çoð. Berahot. “Kiduþ – Kutsama”dan farklýdýr; bkz. Bereþit 2:3 açk. 1. Bereket duasý; mübarek
kýlmak; 2. Tanrý’ya teþekkür, övgü vs. için söylenen
sabit metinli cümle/paragraf. 3. Bereket, þans, baþarý;
4. Hediye; Bereþit 33:11. 5. Selamlama; Bereþit 47:10
açk. BBS. BVS.
Birkat Koanim: “Koenler’in Berahasý”. Koenler’in halký
mübarek kýlmak için söyledikleri sözler; bkz. Bamidbar
6:22-26. Koenler bu sýrada ellerini kaldýrýp ayalarýný
halka çevirdikleri için “Nesiat Kapayim – Ayalarýn
Kaldýrýlmasý” olarak da bilinir.
Birkat Amazon: “Yemek Berahasý”. Ekmek yenmiþ bir
öðünden sonra söylenen Beraha. Bkz. 8:10 açk.
Birhot Aþahar: “Sabah Berahalarý”. Sabahlarý okunan
ilk Berahalar.
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Berit Mila: “Sünnet Antlaþmasý”. Tanrý’nýn Avraam
ile yapmýþ olduðu antlaþmanýn iþareti olarak, sünnet
derisinin kesilmesiyle yapýlan iþlem. Bkz. Vayikra 12:3
açk.
Berito Þel Avraam Avinu: “Atamýz Avraam’ýn Antlaþmasý”.
Bet-Amikdaþ: “Kutsal Ev”; “Kutsiyet Evi”. Yeruþalayim’de iki kez inþa edilmiþ ve yýkýlmýþ olan Tapýnak.
I. Bet-Amikdaþ, Kral Þelomo tarafýndan 2928 [MÖ
832] yýlýnda inþa edilmiþ, Babil Ýmparatoru Nevuhadnetsar tarafýndan 3338 [MÖ 422] yýlýnda yýkýlmýþtý.
II. Bet-Amikdaþ 3408 [MÖ 352] yýlýnda halkýn lideri
Zerubavel, peygamberler Ezra ve Nehemya tarafýndan inþa edildi ve Romalýlar tarafýndan 3828 [MS 68
– bazýlarýna göre MS 70] yýlýnda yýkýldý. Maþiah geldiði
zaman III. ve son Bet-Amikdaþ, ebediyen ayakta kalmak üzere inþa edilecektir.
Bet-Din: “Yasa Evi”. 1. Mahkeme. 2. Her nesilde Yahudi cemaatlerinde, yargý konusunun niteliðine göre
üç ya da daha fazla yetkili Haham’dan oluþan sorumlu yargý kurulu. Bu kurul, kararlarýný Tora kanununa
göre verir. Çok önemli olmayan anlaþmazlýklarda, taraflar anlaþtýklarý takdirde, herhangi üç kiþiyi Bet-Din
olarak tayin edebilir.
447

Av Bet-Din: “Bet-Din Baþkaný”.
Bikurim: (Bet-Haf-Reþ-Yod-Mem). tek. Bikur.
Erets-Yisrael’e özgü yedi tarým ürününün turfandalarý.
Yedi üründen aðaçta yetiþen beþ meyve her yýl Þavuot
bayramýnda Bet-Amikdaþ’a getirilirdi (bkz. 26:1 v.d.).
Ayrýca yine Bikurim sýnýfýnda, Pesah bayramýnda yýlýn
ilk arpa hasadýndan Omer, Þavuot’ta ilk buðday hasadýndan Þete Alehem getirilirdi. BVS.
Birhot Aþahar: Bkz. Beraha.
Birkat Amazon: Bkz. Beraha.
Birkat Koanim: Bkz. Beraha.
Biur Maaserot: Bkz. Maaser.
Boþet: 1. Utanç. 2. Bir kiþiyi utandýrma karþýlýðýnda
ödenen tazminat türü; bkz. 25:11 açk.. 3. Putlara, özellikle de Baal putuna verilen küçültücü bir sýfat. BVS.
Demay: “Þüpheli þey”. 1. Tora konusunda fazla bilgili olmayan Yahudi bir çiftçiden alýnan Erets-Yisrael’de yetiþmiþ tarým ürünlerine bu isim verilir, zira böyle birinin, gereken Teruma ve Maaser paylarýný ayýrýp
ayýrmadýðý konusunda þüphe vardýr. Böyle bir durum448

da söz konusu paylar, beraha söylemeksizin ayrýlýr. 2.
Miþna’nýn “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]” bölümündeki,
demay kurallarýný ele alan ünite.
Deorayta: Ya da Mideorayta. “Tora’dan”. Bu Aramca
sözcük, belirli bir mitsvanýn doðrudan Tora’nýn metninden öðrenildiðini belirtir. Krþ. Derabanan. BÞS.
Derabanan: Ya da Miderabanan. “Hahamlarýmýz’dan”.
Bu Aramca sözcük, belirli bir mitsvanýn, Tora’daki belirli bir kuralýn korunmasý, halk içinde belirli bir düzenin saðlanmasý ya da öneme sahip tarihi bir olayýn vurgulanmasý amacýyla Hahamlarýmýz’ca belirlenmiþ olan
kurallardan biri olduðu anlamýna gelir. Bkz. 17:11 açk.
Krþ. Deorayta. BÞS.
Devir: Bet-Amikdaþ’ýn en iç odasý; Melahim I 6:19.
Bkz. Kodeþ Akodaþim.
Diaspora: “Daðýlma”. Yahudiler’in Erets-Yisrael’in
dýþýnda daðýlmýþ olduklarý yerler.
Dinar: Eski dönemde kullanýlan bir para cinsi. 1 dinar
= 1 zuz.
Dine Mamonot: “Parasal Yasalar”. Zarar ve tazminat
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kanunlarý, parasal konulardaki kanun ve hükümler,
ticaret anlaþmazlýklarý. Borçlar, satýþlar, kiralar, hediyeler ve benzeri birçok konu bu yasalar dâhilindedir.
Bu konulardaki davalara 3 yargýçtan oluþan mahkemeler bakar.
Dine Nefaþot: “Can Yasalarý”. Cinayet, adam kaçýrma gibi, idamý gerektiren suçlara dair kanunlar. Bu
konulardaki davalara 23 yargýçtan oluþan mahkemeler bakar.
Duhan: “Etrafýna göre daha yüksek olan ve üzerinde ayakta durmak ya da oturmak için kullanýlan platform”. 1. Bet-Amikdaþ’ta Koen ve Leviler’in durduðu
platform. 2. Sinagoglarda, Ehal Akodeþ’in hemen
önünde bulunan ve Koenler’in Birkat Koanim sýrasýnda
durduklarý yer. 3. Satýþ tezgâhý; dükkân.
Edim Zomemin: “Komplocu Þahitler”. Bir kiþiye karþý
yalancý þahitlik eden ve yalancýlýklarý, suçun iþlendiðini iddia ettikleri zamanda aslýnda farklý bir yerde olduklarý baþka þahitlerin ifadeleriyle tespit edilen þahitler. Çoðu durumda bu þahitler, suçladýklarý kiþi için
öngörülen cezanýn aynýsýna çarptýrýlýr. Bkz. 19:16-21.
Edot: tek. Eda. Bu “Ed – Tanýk” sözcüðüyle baðlantýlý450

dýr. [Bu kitapta kullanýldýðý anlama göre,] Tora’nýn,
Tanrý’nýn dünyayý yarattýðýna ve/veya tarihi olaylara
tanýklýk etme temasýna sahip mitsvalar. Þabat ve tüm
bayramlar bu tipteki mitsvalardýr.
Efa: Tohum, un gibi kuru/katý maddeler için eski dönemlerde kullanýlan bir hacim ölçüsü. (1 efa = 3 sea =
10 omer). Günümüz ölçüleriyle yaklaþýk 22lt. civarýndadýr. Baþka görüþlere göre 39,6lt.
Egla Arufa: Faili meçhul bir cinayet sonrasýnda bu
cinayet için toplum adýna kefaret olmasý için yapýlan
bir seremoni çerçevesinde “Boynu Enseden Vurulan
Düve”, bkz. 21:1 v.d.
Ehal: 1. Saray; büyük ve görkemli yapý. 2. Bet-Amikdaþ’a verilen isimlerden biri. Bet-Amikdaþ’ýn, Menora,
Tütsü Mizbeahý ve Þulhan’ýn yer aldýðý Kodeþ bölümü.
BAS.
Ekdeþ: 1. Kutsal obje. Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine
baðýþlanmýþ para, eþya ya da hayvanlara verilen isim.
2. Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine verilen isim.
Emuna: 1. Ýnanç; güven. 2. Dürüstlük; güvenilirlik.
3. Belirli bir inancýn temel kriterlerine verilen genel
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isim. 4. Saðlamlýk; istikrar. BVS.
Epikoros: Bkz. Apikoros.
Ereg: “[Kýlýçla] Öldürme”. Tora’daki dört idam cezasýndan biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te
Ýdam Cezasý.
Erets-Yisrael: “Yisrael Ülkesi”. Tanrý’nýn, Avraam,
Yitshak ve Yaakov’un çocuklarýna vermeyi vaad ettiði
ülke; Bereþit 15:18, 26:4, 28:13 vs.
Erev Rav: “Büyük Karýþým”. Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda,
Yahudilik’in prensiplerini kabul ederek Bene-Yisrael’e
katýlmýþ olan ve farklý birçok ulustan oluþan grup; bkz.
Þemot 12:38.
Eser Zehirot: “On Hatýra”. Her Yahudi’nin her gün
hatýrýna getirmesi gereken on tarihi olay. Bkz. 9:7 açk.
Ester Panim: “Yüz Gizliliði”. Tanrý’nýn, evreni Varlýðý’ný hissettirmeden yönetme þekli.
Eþet Hayil: “Becerikli Kadýn”. 1. Ailesi için fedakârca çalýþan kadýn. 2. Kral Þelomo’nun, Miþle kitabýnýn
sonunda erdemli kadýný övmek için yazdýðý alfabetik
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akrostiþli þiir. Bu parça evin tüm düzenini saðlayan ev
hanýmýna yönelik bir övgü ve þükran ifadesi olarak Þabat geceleri okunur.
Etrog: Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiþen,
taç yapraklarý mavimsi pembe, küçük bir aðacýn iri bir
limonu andýran buruþuk meyvesi; aðaç kavunu (Citrus medica). Bu aðacýn meyvesi sarý renkli, ekþi tadlý
ve hoþ kokuludur. Etrog, Sukot bayramý kutlamalarý sýrasýnda kullanýlan dört bitkiden biridir (bkz. Vayikra
23:40 açk.).
Ever Min Ahay: “Canlýdan Organ”. Ölmemiþ bir hayvanýn bedeninden ayrýlmýþ parça. Tora’ya göre, böyle bir parçayý yemek hem Yahudiler (bkz. 12:23 açk.)
hem de Yahudi olmayanlar (bkz. Bereþit Kitabý, s. 78)
için yasaktýr.
Ezrat Naþim: Bkz. Azara.
Gan Eden: “Zarafet Bahçesi”. 1. Adam ve Hava’nýn,
yaratýlýþlarýnýn ertesinde yerleþtirildikleri, fakat günahlarý sebebiyle kovulduklarý bahçe; bkz. Bereþit 2:8 v.d.
2. Yahudi inancýna göre, Gelecek Dünya’daki ebedi
huzuru ifade eden yer. kar. Geinom. Cennet sözcüðü
Ganeden ile baðlantýlýdýr. BBS.
453

Geinom: Ya da Geinam. 1. Ýnom Vadisi. Burasý Yeruþalayim’in güneyinde, putperestlerin, çocuklarýný
ateþte yakarak kurban ettikleri bir yerdir; Melahim II
23:10. 2. Yahudi inancýna göre, kötülerin ruhlarýnýn
cezalandýrýlacaklarý yer. Cehennem sözcüðü Geinom ile
baðlantýlýdýr. BBS.
Gematriya: Harflerin sayýsal karþýlýklarý ile yapýlan
hesaplamalar. Alef = 1; Bet = 2; … ; Yod = 10; Haf
= 20; Lamed = 30; … ; Kof = 100; Reþ = 200; Þin =
300; Tav = 400. BBS.
Gemilut Hasadim: Ýnsanlara hiçbir beklenti olmaksýzýn iyiliksever davranýþlarda bulunmak.
Geniza: 1. Gizleme, saklama. 2. Arþiv. Deðerli belgelerin saklandýðý yer. 3. Kutsal nitelikli kitaplarýn,
üzerinde Tanrý’nýn Ýsmi’nin ya da Tora sözlerinin yer
aldýðý belgelerin ve talit, tefilin, mezuza gibi kutsal objelerin yýprandýktan sonra yerleþtirildiði dolap ya da oda.
Bu gibi kutsal þeyler çöpe atýlmaz, mezarlýkta özel bir
yere gömülür.
Ger: çoð. Gerim; f. Giyoret. 1. Yabancý. 2. Doðuþtan
Yahudi olmayýp sonradan Yahudilik’i kabul etmiþ bir
kiþi. Böyle biri doðuþtan bir Yahudi ile tamamen ayný
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hak ve görevlere sahiptir. Genel olarak Ger Tsedek
olarak bilinir.
Ger Toþav: Putperestliði terk ederek, Erets-Yisrael’e
yerleþen ve Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi Mitsva’ya uygun
yaþamayý üstlenmiþ, Yahudi olmayan kiþi.
Ger Þeker: “Sahte Ger”. Sadece çýkar amacýyla Yahudi olmuþ kiþi.
Get: 1. Belge. 2. Kadýna verilen ve kocayla iliþkisini
tümüyle kesen boþanma belgesi. Alternatif olarak Get
Piturin.
Get Meuse: Zorla verdirilen Get.
Get Mekuþar: Sahtekârlýða karþý koruma amacýyla
özel olarak yazýlmýþ belge. Bu amaçla þöyle bir yöntem
kullanýlýrdý: Ýlk satýr yazýlýr ve katlanýp dikilir ve þahitler kat yerine mühür vururlar. Sonra ikinci satýr yazýlýp
katlanýr ve þahitler tekrar kat yerine mühür vururlar
ve bu þekilde tüm belge satýrlar halinde hazýrlanýr.
Gitin: “Getler”. Miþna’nýn “Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, boþanma kurallarýný ele alan ünite.
Gezera: “Hüküm”; “Karar”. 1. Yasaklama veya sýnýrlama þeklindeki emir. 2. Sebebi açýklanmamýþ mitsva
veya yasa. 3. Hahamlar’ýn, Tora’nýn herhangi bir mit455

svasýnýn kazara veya alýþkanlýk sonucu ihlalini önleme
amacýyla koyduklarý ek sýnýrlama. Bkz. 17:11 açk.
Gezerat Akatuv: “Kitabýn Hükmü”. Tora’nýn herhangi bir açýklama vermediði ve genellikle mantýðýn
anlamakta zorlandýðý türdeki uygulamasal detaylara
verilen genel isim.
Gezera Þava: “Eþit Kesim/Hüküm”. Tora’da iki farklý konunun, içlerinde geçen bir sözcük, sözcük grubu,
ayný kökten gelen sözcükler yoluyla birbirlerine baðlanmasýna dayalý olarak bu iki konunun eþ kurallara sahip
olmalarý. Bu, Tora’yý açýklamak için kullanýlan on üç
türetim yönteminden biridir. Ancak bu, mantýða deðil
geleneðe baðlý bir yöntemdir. Baþka bir deyiþle, iki konunun birbiriyle kuralsal baðlantý içinde olmasý, sadece ayný sözcük ya da ifadeyi içermelerine baðlý deðildir.
Bunun için köklü bir de geleneðin olmasý gerekir.
Giyoret: Bkz. Ger.
Giyur: Yahudi olarak doðmamýþ olan bir kiþinin Yahudilik’e kabul ediliþ prosedürü. Bkz. 22:14 açk.
Hag Aasif: “Ürünleri Toplama Bayramý”. Yýlýn hasadýnýn sonunu iþaretleyen Sukot bayramýna verilen
isimlerden biri.
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Hag Akatsir: “Hasat Bayramý”. Buðday hasadýnýn
baþladýðý dönemi iþaretleyen Þavuot bayramýna verilen
isimlerden biri.
Hagiga-korbaný: “Kutlama Korbaný”. Þaloþ Regalim
bayramlarýnda gerçekleþtirilen Þelamim-korbaný.
Halal: f. Halala. Bir Koen’in, kendisiyle evlenmesi yasak olan bir kadýndan olan oðlu. Bu oðul “Koen” deðildir ve Koenler’e ait görev ve ayrýcalýklar onun için geçerli deðildir (bkz. Vayikra 21:15 açk.).
Halitsa: 1. Bir þeyi takýlý olduðu yerden çýkarma, kurtarma. 2. Ardýnda çocuk býrakmadan ölmüþ olan kardeþinin karýsýyla evlenmeyecek olan (bkz. Yibum) bir
kayýnbiraderin ayaðýndaki çarýðýn, dul yenge tarafýndan çözülüp çýkarýlmasýyla gerçekleþtirilen prosedür.
Hallâ: Ya da Hala. çoð. Halot. 1. Ekmek ya da kek somunu. 2. Þabat ekmeði. Bu, güzel, genelde örgülü þekil
verilmiþ normal ekmektir [ama Þabat’ýn vazgeçilmez
bir þartý deðildir. Kaþerut’a uygun ve bütün olduðu sürece herhangi bir ekmek kullanýlabilir]. 3. Bet-Amikdaþ
döneminde açýlan hamurlardan ayrýlýp Koenler’e verilen kýsým (bkz. Bamidbar 15:17-21). 4. Bunun anýsýna günümüzde, belirli bir aðýrlýðýn üzerindeki hamurdan ayrýlýp yakýlan kýsým. Eðer hamurda en az 1514gr.
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un kullanýlmýþsa bir miktar ayrýlýp yakýlýr, ama beraha
söylenmez. Eðer 1560gr.dan fazla un kullanýlmýþsa bu
iþlem için bir de beraha (Leafriþ Hala) söylenir. Bu
iþlemde ayrýlacak parça için asgari bir miktar yoktur;
çok küçük bir parçanýn ayrýlmasý bile yeterlidir (Sefer
Yalkut Yosef).
Halutsa: “Halitsa Yapmýþ Kadýn”. Bkz. Halitsa.
Hamets: “Ekþimiþ; fermante olmuþ; mayalanmýþ”. Fakat her türlü maya bu sýnýfa girmez. Bahsedilen, beþ
tahýl cinsi olan buðday, arpa, çavdar, yulaf ve darýnýn
ya da bunlarýn [un gibi] türevlerinin su ile temasý ile
oluþan mayalanmadýr. Kurala göre un ve suyun birleþiminden itibaren 18 dakika boyunca yoðrulmadan
bekleyen bir hamur, artýk hamets sýnýfýndadýr. BÞS.
Hanuka: 1. Hizmete açýlýþ; adanma; ihdas; Teilim
30:1. 2. II. Bet-Amikdaþ dönemindeki Suriye-Yunan
iþgali sýrasýnda içine putlar konularak kutsiyeti ihlal
edilen Bet-Amikdaþ’ýn, Haþmonay ailesine mensup
Makabiler’in liderliðindeki Yahudiler’in kazandýðý
zafer sonucunda temizlenip onarýlarak tekrar hizmete açýlýþýnýn kutlandýðý bayram (MÖ 165). Bet-Amikdaþ’taki Menora’nýn yanmasý için gereken saf yað temin
edilene kadar, bulunabilen ve sadece tek gün yanabi458

lecek miktarda olan yað, bir mucize sonucu sekiz gün
boyunca yanmýþtýr. Bu mucizenin anýsýna, 25 Kislev
tarihinden itibaren, sekiz gün boyunca, kandiller yakýlarak bu bayram kutlanýr.
Hasid: 1. Dürüst davranan, iyiliksever davranýþlarda
bulunan, sevgi ve merhametle hareket eden kiþi. 2.
Tanrý’ya son derece baðlý olan, asgari yükümlülüklerin ötesine geçerek Tora yaþamýný normalin üstünde
standartlara göre süren kiþi. 3. Hasidizm akýmýný takip
eden kiþi.
Hasid Umot Aolam: “Dünya Uluslarýna Mensup
Tanrý’ya Baðlý Kiþi”. 1. Ger Toþav konumundaki kiþiye verilen ek bir sýfat. 2. Baþka bir ulusa mensup olup
Yahudiler’e iyilik etmiþ ve zor durumlardan kurtarmýþ
kiþi.
Midat Hasidut: “Hasidlik Özelliði”. Bir mitsvanýn asgari gerektirmelerinin ötesindeki uygulama.
Hasidizm: Ýbranice Hasidut. Rabi Yisrael Baal Þem
Tov tarafýndan kurulan akýmýn adý.
Hatan Mesayem: “Bitiren Damat”. Simhat Tora’da
Tora’nýn yýllýk okunuþunun son kýsmýnýn okunmasýna
çaðrýlan kiþi.
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Hatan Mathil: “Baþlayan Damat”. Simhat Tora’da
Tora’nýn yýllýk okunuþunun ilk kýsmýnýn okunmasýna
çaðrýlan kiþi.
Hatan Meona: “Meona Damat”. Simhat Tora’da sinagogdaki yaklaþýk olarak tüm erkeklerin Sefer-Tora’ya
çaðrýlmasý tamamlandýktan sonra, Meona sözcüðüyle
baþlayan kýsa parçanýn (33:27-29) okunmasýna çaðrýlan kiþi.
Hatat-korbaný: “Hata Korbaný”. Bet-Amikdaþ döneminde, bilmeden ya da kazara (bkz. Beþogeg) iþlenen
bazý günahlarýn affý için getirilen korban; bkz. Vayikra 4:27 v.d. Bu korbanýn eti sadece uygun Koenler tarafýndan yenebilir; bazý bölümleri de Mizbeah üzerinde
yakýlýrdý. BVS.
Hatsi-Kadiþ: Bkz. Kadiþ.
Hazaka: 1. Herkesin kabul ettiði fikir. Bir konudaki
çok güçlü olasýlýk. 2. Elde tutma; kapma. 3. Bir kiþinin,
belirli bir süredir, eski sahibinin hiçbir itirazý olmadan
elinde tuttuðu mal üzerindeki iyelik hakký. Ýtirazýn olmamasý bu malýn artýk ona ait olduðu, dolayýsýyla Kinyan prosedürünün gerçekleþtiði anlamýna gelir (bkz.
Kinyan). BVS.
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Hazan: 1. Sinagog’da dualarý yüksek sesle okuyup halka liderlik eden kiþi. 2. Miþna’daki kullanýmýyla, Sinagog’un genel iþleriyle ilgilenen kiþi. Günümüzdeki
kullanýmýyla Þamaþ.
Helev: çoð. Halavim. 1. Yenmesi yasak olan içyaðý
(bkz. Vayikra 3:9 açk.). 2. En iyi; en makbul.
Henek: “Boðma”. Tora’daki dört idam cezasýndan biri.
Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
Herem: 1. Bet-Din’in, günahkârlýðýyla ünlenmiþ bir
kiþiye verebileceði, cemaatten yalýtýlma cezasý. 2. Kullanýmý ya da kendisinden yarar saðlanmasý yasaklanmýþ mal. çoð. Haramim. 3. Bet-Amikdaþ’a baðýþlanmýþ
olup, kullanýmý Koenler dýþýnda herkes için yasaklanmýþ mal. 4. Yýkým; yok oluþ; ölüm. 5. Ýðrenç ve istenmeyen þey. BVS.
Hesed: 1. Ýyilikseverlik ve cömertlik. 2. Sadakat,
baðlýlýk.
Hesed VeEmet: “Ýyilik ve Gerçek”. Büyük iyilik, gerçek iyilik.
Hesed Þel Emet: “Gerçek Ýyilik”. 1. Herhangi bir
karþýlýk beklemeksizin yapýlan iyilik. 2. Bir ölüye yapýlan son görevlere verilen genel isim. Bu görevlerden
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bir karþýlýk alýnamayacaðý açýk olduðundan, ölünün
onuruna yapýlanlar saf iyilik sýnýfýndadýr.
Hesed Neurim: “Çocukluk Sadakati”. Çocuk yaþtan
itibaren geliþmiþ içten baðlýlýk.
BeHesed Elyon: “Yüce Olan’ýn Ýyiliðiyle”. Yetenekli
kiþiler için kullanýlan ifade. Ör. More Behesed Elyon
(Tanrý’nýn Ýyiliðiyle Öðretmen) demek bir kiþinin öðretmenlik konusunda sýra dýþý bir yeteneðe sahip olmasýný belirtir.
Ýþ Hesed: “Ýyiliksever Kiþi”.
Gemilut Hesed: Faiz beklentisi olmadan borç vermek.
Gemilut Hasadim: Bkz. Gemilut Hasadim.
Hilul Aþem: “Ýsim’in Ýhlali”. Tanrý’nýn Ýsmi’nin küçük düþmesine neden olmak. En aðýr günahlardan biri
(bkz. Vayikra 22:32 açk.).
Hok: çoð. Hukim. “Hüküm; Kanun”. 1. Üst kanun
koyucu organ/kiþi tarafýndan belirlenmiþ ve herkesin
uymasýný zorunlu kýlan kanun. 2. Tora’nýn herhangi
bir açýklama getirmediði, mantýkla açýklanmasý mümkün olmayan türdeki mitsvalar. 3. Gelenek olarak
baþlamýþken, zamanla kanun haline gelmiþ uygulama.
4. Doðada sabit olup deðiþmeyen durum. 5. Sabit pay.
BVS.
Hol Amoed: Ya da Hulo Þel Moed. “Bayramýn Yom
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Tov olmayan günleri”. Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk
iki] ve son [Diaspora’da son iki] günleri arasýnda kalan günler. Ayný þekilde Sukot’un ilk [Diaspora’da ilk
iki] gününü takip eden ve Þemini Hag Aatseret’e kadar
olan günler. Bu günlerde, Yom Tov’da yapýlmasý yasak
olan bazý iþler yapýlabilir. Fakat yine de normal bir gün
gibi davranýlamaz; sadece parasal kaybý engelleyecek
veya yemek hazýrlama amacýyla yapýlan iþler yapýlabilir
(bkz. Vayikra 23:8 açk.).
Homer: 1. Kil. 2. Madde. 3. Yýðýn. 4. Eski dönemde
sývýlar ve katýlar için kullanýlan bir hacim ölçüsü. Hahamlarýmýz’ýn dilinde kor. (1 homer = 10 efa = 30 sea).
Yaklaþýk 220lt. Baþka görüþlere göre 395,5lt., 490lt.
Hovat Aguf: “Bedensel Yükümlülük”. Tora’nýn kiþinin bedenine baðladýðý, dolayýsýyla o nerede olursa olsun geçerli olan mitsvalar. kar. Hovat Karka.
Hovat Karka: “Topraksal Yükümlülük”. Tora’nýn,
Erets-Yisrael’e baðladýðý ve yerine getirme yükümlülüðü sadece burada geçerli olan mitsvalar. kar. Hovat
Aguf.
Hukim: Bkz. Hok.
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Hupa: 1. Evlilik töreni sýrasýnda, gelin ve damadýn üzerine dört direk yardýmýyla gerilmesi âdet olan ve ayný
çatý altýnda birleþmeyi simgeleyen tente. 2. Düðün.
Ýdit: Yüksek kaliteye sahip tarým arazisi.
Ýn: (E-Yod-Nun). Eski dönemlerde sývýlar için kullanýlan bir hacim ölçüsü. Yaklaþýk 5lt. Baþka bir görüþe
göre 6,6lt. (1 in = 3 kav).
Ýr Anidahat: “[Putperestliðe] Kýþkýrtýlmýþ Þehir”. Yerel provokatörler tarafýndan kýþkýrtýlma sonucunda
tüm bireyleriyle putperestlik günahýný iþlemiþ olan þehir. Bkz. 13:13-19.
Ýrusin: Ya da Erusin. Niþan. Tora’nýn dilinde, niþan,
günümüzde olduðundan çok daha baðlayýcýdýr. Bu törene Kiduþin adý da verilir. Söz konusu törenle, kýzýn
konumu deðiþir ve o ana kadar hiçbir erkeðe baðlý
deðilken, tören sonrasýnda, damadýn resmi eþi olur ve
bu bað ancak erkeðin ölümü ya da boþanma durumunda bozulabilir. Yine de Ýrusin, düðünün tamamlandýðý
anlamýna gelmez. Düðünün ikinci aþamasý olan Nisuin yapýlana kadar, ikisi yasal eþ olmalarýna karþýn,
karý-koca yaþamý süremezler; birbirlerinden ayrý evlerde yaþarlar. Eski dönemlerde, kýzýn çeyiz, erkeðin de iþ
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ve ev hazýrlýklarý yapabilmesi için ikinci aþamaya kadar
yaklaþýk bir yýllýk bir süre olurdu. Günümüzde ise, her
iki aþama ayný ortamda birbiri ardýna gerçekleþtirilir.
Ýsur Veeter: “Yasak ve Ýzin”. Alaha’nýn yasak olan ve
olmayan pratik konularý ele aldýðý dalý.
Kabala: 1. Alýþ; verilen bir þeyi kabul etmek. 2. Alým
belgesi; makbuz. 3. Giriþ izni; kabul. ör. ziyaretçi kabulü. 4. Gelenek. Nesilden nesile, öðretmenden öðrenciye, babadan oðula aktarýlan geleneði ifade eder. Talmud dilinde ise, Tanah’ýn Neviim kýsmýný belirtir (Divre
Kabala). 5. Tanrýsal sýrlara dair gelenek. Kitabýmýzda,
“Kabala” dendiðinde, bu mistik gelenek kastedilmektedir. Bu geleneðin temel kitabý, Rabi Þimon Bar Yohay’a atfedilen Zoar’dýr. Kabala genel olarak, doðaüstü
dünyayý, Tora’nýn sýrlarýný, gizemleri ele alýr. 6. Korban
iþlemleri sýrasýnda, kullanýlacak kanýn hayvanýn doðrudan boynundan bir kaba alýnmasý iþlemi. BVS.
Kabetsa: “Yumurta Kadar”. Eski dönemde kullanýlan
bir hacim birimi. Yaklaþýk 0,05lt. Bazý görüþlere göre
0,09lt. (1 efa = 432 yumurta). Günümüzdeki otoriteler bunun 54gr.a denk geldiðini belirtirler. (1 kabetsa
= 2 kazayit).
Kadiþ: 1. Kutsal. 2. Aramca dilinde olup Tanrý’nýn
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Yüceliði’ni vurgulayan ve dualarýn çeþitli yerlerinde
söylenen özel kýsým.
Hatsi Kadiþ: “Yarým Kadiþ”. Kadiþ duasýnýn beþinci
Ameni’nin sonuna kadar olan bölümüne verilen ad.
“Kadiþ Haser – Eksik Kadiþ” olarak da adlandýrýlýr.
Tüm Kadiþler’in temeli ve özü budur.
Kanaim: tek. Kanay (Fanatik). II. Bet-Amikdaþ döneminin sonundaki Roma-Yeuda mücadelesinde, Romalýlar’a karþý ölümüne savaþmak gerektiðini savunan
ve barýþçý Yahudi kitlelerini son derece acýmasýz yöntemlerle sindiren fanatik grup.
Karet: çoð. Karetot. “Kesme”. Bu, ruhun manevi kaynaðýndan kesilip atýlmasý anlamýna gelen üst düzey bir
cezadýr. Bazý görüþlere göre bu ceza, gelecek dünyadaki payýn kaybedilmesi, zamansýz ya da çocuksuz ölüm
anlamýna da gelebilir. Bkz. Vayikra 7:20 açk. BVS.
Kaþer: Uygun; geçerli. Dini kurallara uygun. Genel
olarak yenebilir yiyecekleri ifade etse de, örneðin bir
Þofar’ýn da Kaþer olup olmadýðý söylenebilir. kar. [yiyecekler için] Taref ya da [diðer þeyler için] Pasul. BÞS.
BVS.
Kaþerut: Yiyeceklerin Kaþer olma durumu. Bu konudaki kurallarýn tümü.
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Kav: (Kof-Bet). çoð. Kabim veya Kabin. Eski dönemlerde kuru maddeler için kullanýlan bir hacim ölçüsü.
(1 sea = 6 kav). Yaklaþýk 1,22lt. Baþka bir görüþe göre
2,2lt.
Kazayit: “Zeytin Kadar”. Hahamlarýmýz’ýn, yasaklar
ve tuma konularýnda “asgari yiyecek miktarý” olarak
tanýmladýklarý miktar. Bunun büyüklüðü hakkýndaki
görüþler 18-27gr. arasýnda deðiþmektedir.
Keduþa: “Kutsiyet”. 1. Bayaðýlýk ve sýradanlýðýn tersi.
Manevi bakýmdan özel ve ayrý olma durumu. 2. Amida
duasýnýn üçüncü berahasýna verilen isim. Bu beraha,
“AE-l Akadoþ – Kutsal Tanrý” sözcüðüyle tamamlanýr
ve Tanrý’nýn Kutsiyeti’ni vurgular. Arvit haricindeki
tüm dualarda, Amida’nýn tekrarýnda bu kýsým içinde
Tanrý’nýn Kutsiyeti’ni meleklerin sözleriyle dile getiren
bir bölüm vardýr ve “Kutsal, Kutsal, Kutsal’dýr Topluluklarýn Efendisi; Onuru Tüm Dünyayý Kaplar” (Yeþayau
6:3) cümlesiyle baþlayan bu bölüm de Keduþa olarak
adlandýrýlýr. 3. Bazen Tanrý’dan bahsetmek için kullanýlan takma isim. BVS.
Keri: Sperma salgýsý.
Keruvim: tek. Keruv. 1. Bir melek cinsi; bkz. Bereþit
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3:24 açk. 2. Kaporet’in üzerinde kanatlarýný geren iki
melek figürü; bkz. Þemot 25:20. BBS.
Ketoret: “Tütsü”. On bir koku maddesinin karýþýmýndan oluþan ve Bet-Amikdaþ’ta Altýn Mizbeah’ýn üzerinde [Yom Kipur’da da Kodeþ Akodaþim’in içinde] gerçekleþtirilen tütsü. Bkz. Þemot 30:34-38.
Ketuba: Damadýn düðün sýrasýnda geline verdiði ve
ona yönelik tüm yükümlülüklerinin yazýlý olduðu evlilik antlaþmasýný içeren belge. BÞS.
Ketuvim: “Kitaplar”. Tanah’ýn, Tora ve Neviim’den
sonra gelen üçüncü bölümü. Ketuvim, bazýlarý peygamberler bazýlarý da David Ameleh, Þelomo Ameleh
gibi kutsal kiþiler tarafýndan [ki aslýnda onlar da birer
peygamberdir], yine Ruah Akodeþ ile yazýlmýþ manzum,
dersler içeren, tarihi deðeri de olan kitaplardýr. Bu bölüm, Teilim, Miþle, Ýyov, Þir Aþirim, Rut, Eha, Koelet,
Ester, Daniel, Ezra, Nehemya ve Divre Ayamim kitaplarýný içerir.
Kiduþ: 1. Kutsama; takdis etme; “Kutsal” ilan etme.
2. Ayýrma; ayrýcalýklý kýlma; özel kýlma. 3. Þabat ve
bayram gecelerinde, bu günleri normal günlerden ayýrmak için yapýlan kutsama duasý. kar. Avdala. BBS.
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Kiduþ Aþem: “Tanrý’nýn Ýsmi’ni Kutsal kýlma”. Tanrý’nýn emrini her þeyin, hatta yaþamýn bile önüne koymayý ifade eden davranýþlarla, insanlar içinde Tanrý’nýn ününü arttýrmak (bkz. Vayikra 22:32 açk.).
Kiduþin: 1. Evlilik töreni. Bu törenle, erkek kadýný
“özel kýlar” ve kadýn, erkek için, diðer kadýnlardan
farklý bir konuma sahip olur (bkz. Ýrusin). 2. Miþna’nýn
“Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, evlilik kurallarýný
ele alan ünite.
Kilayim: “Karýþým”. Farklý türlerin birbiriyle karýþtýrýlmasý (bkz. Vayikra 19:19 açk.). 1. Bir hayvan cinsinin diþisinin, bir baþka cinsin erkeðiyle çiftleþtirilmesi.
2. Farklý türlerdeki tohumlarýn birbirine karýþtýrýlarak
ekilmesi. 3. Bir giysinin üretiminde, keten ve yünün
bir arada kullanýlmasý. Þaatnez. 4. Miþna’nýn “Zeraim
– Tohumlar [Ziraat]” bölümündeki, Kilayim konusunu
ele alan ünite. 5. [Deyimsel anlamla] Uyumsuz ve birbirine uzsak þeylerin birleþtirilmesi. BVS.
Kinyan: 1. Mal. Satýn alma ya da çalýþma karþýlýðýnda
elde edilen herhangi bir þey. 2. Bir þeyi parasýný vererek
satýn alma, iyeliðe geçirme. 3. Yaratma, þekillendirme.
4. [Alaha’da:] Bir malýn el deðiþtirdiðini, resmen yeni
sahibinin malý olduðunu onaylayan fiil. BAS.
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Kodeþ: 1. Kutsiyet. kar. Hol. 2. Kutsal yer. 3. Miþkan’da
Buluþma Çadýrý’na, Bet-Amikdaþ’ta ise Ehal’e verilen
isim. Burasý Kodeþ Akodaþim’e göre daha düþük kutsiyete sahipti. BVS.
Kodeþ Akodaþim: “Kutsallar Kutsalý”; Þemot 26:33.
Bet-Amikdaþ ve Miþkan’ýn en kutsal bölümü. Aron
Aberit burada bulunurdu. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler:
Bet-Amikdaþ’ýn Planý.
Koen: çoð. Koanim. 1. Aaron’un soyundan gelen ve
Bet-Amikdaþ’taki özel hizmetlerin yanýnda, halký eðitme ve mübarek kýlma görevine sahip erkek. 2. [Diðer
inançlarla ilgili kullanýmda] Rahip; yüksek görevdeki
kiþi. BBS. BVS.
Koen Gadol: “Büyük Koen”. En yetkili Koen; Vayikra
21:10. Ayný zamanda “Koen Amaþiah – Meshedilmiþ
Koen” (Vayikra 4:3) ve “Koen Aroþ – Baþ Koen” (Melahim II 25:18) olarak da adlandýrýlýr.
Koen Edyot: “Normal Koen”. Koen Gadol olmayan
her Koen.
Koen Maþuah Milhama: “Savaþ Ýçin Meshedilmiþ”.
Savaþta halký yönetmek üzere baþýna kutsal yað dökülerek meshedilmiþ ve özel yetki sahibi olmuþ Koen.
Bkz. 20:2.
Korban: çoð. Korbanot. “Karov – Yakýn” sözcüðüyle
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baðlantýlýdýr. Tanrý’ya “yaklaþmayý” amaçlayan, bazen
hayvan kesimiyle, bazen piþirilen un iþleriyle yapýlan
mitsva; bkz. Vayikra 1:2 açk. BVS.
Kotel Amaaravi: “Batý Duvarý”. Günümüzde “Aðlama Duvarý” olarak bilinen, Bet-Amikdaþ’ýn dýþ avlusunu çevreleyen surlarýn batý kanadýnýn bir parçasý.
Lag Laomer: Ya da Lag Baomer. bkz. Omer > Lag
Laomer.
Laþon Ara: “Kötü Lisan”. Bir kiþi, kurum, yer vs. hakkýnda, [ona zarar vermeyecekse bile] olumsuz, ya da
[olumsuz olmasa bile] ona zarar verebilecek sözler sarfetme yasaðý. Laþon Ara, söylenenler doðruysa bile yasaktýr [zira doðru deðilse bu daha da kötüdür; iftiradýr].
Lehem Apanim: Her Þabat öncesinde piþirilerek, bir
sonraki hafta yenileriyle deðiþtirilene kadar Miþkan ve
Bet-Amikdaþ’taki Þulhan’ýn üzerine yerleþtirilen 12 ekmek için kullanýlan isim. Tam çeviri “Yüz Ekmeði” þeklindedir; bkz. Þemot 25:30 açk. “Lehem Amaarehet
– Dizim/Sýralama Ekmeði” (Divre Ayamim I 9:32) ya
da “Lehem Atamid – Daimi Ekmek” (Bamidbar 4:7)
olarak da anýlýr.
471

Leket: “Teker Teker Toplama”. 1. Hasat sýrasýnda tek
tek düþen ürün tanelerinin fakirlere býrakýlmasýna dair
mitsva (bkz. Vayikra 19:9 ve 23:22). 2. Derleme.
Leþon Akodeþ: “Kutsiyet Lisaný” ya da “Kutsal Lisan”.
Ýbranice.
Lifnim Miþurat Adin: “Yasa Hattýnýn Gerisinde”.
Kanunun en katý haliyle deðil, çeþitli þartlar ve haklar
göz önüne alýnarak biraz toleranslý bir þekilde uygulanmasý.
Liþkat Agazit: “Kesik Taþ Dairesi”. Bet-Amikdaþ’ta
71 otoriteden oluþan ve en yüksek kanuni merci olan
Büyük Sanedrin’in toplandýðý yer. Burasý dikdörtgen
þeklinde düzgün kesilmiþ taþlarla inþa edildiði için bu
isimle anýlýrdý. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Bet-Amikdaþ’ýn Planý.
Log: çoð. Logim. Sývýlar için inin 1/12’sine eþit bir hacim ölçüsü. Yaklaþýk olarak 420-550ml.
Lulav: çoð. Lulavim. 1. Çeþitli bitkilerin genç ve yeþil
dalý. 2. Hurma aðacýnýn henüz geliþmemiþ olan dalý.
Bu dal, Sukot bayramý kutlamalarý sýrasýnda kullanýlan
dört bitkiden biridir (bkz. Vayikra 23:40 açk.).
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Maa: Gera olarak da bilinen bir madeni para birimi.
Þekelin 1/20’sine eþittir. 1,14gr. gümüþe denktir.
Maamadot: tek. Maamad. Koen ve Leviler’in Miþmarot (bkz. Miþmarot) adlý nöbetlerine paralel olarak halký temsil eden gruplar. Bunlara paralel olarak,
Koenler, Leviler ve Yisraeller’den oluþan ve halkýn
tümünü temsil eden Maamadot adlý yirmi dört grup
organize etmiþlerdir. Bu gruplar görev süreleri boyunca Bet-Amikdaþ bölgesinin içinde bulunur, oruç tutup
Tanah’tan kýsýmlarý öðrenirdi. Bkz. 18:8 açk. 2. Hafta
içindeki her gün için ayrý ayrý bölümler içeren öðrenim
metinleri. Bu metinlerde, Tora, Neviim, Ketuvim, Miþna ve Talmud’dan parçalar ve çeþitli dualar yer alýr.
Maaser: çoð. Maaserot. Tüm toprak ürünlerinden, þaraptan ve yaðdan ayrýlan onda birlik bölüm; bkz. Bamidbar 18:24; Vayikra 27:30-32,. Bu ürünlerden öncelikle Koenler için Teruma [%2] ayrýlýr, Leviler için
olan Maaser ise, kalan [%98] üzerinden ayrýlýrdý.
Ma’sar Kesafim: “Parasal Maaser”. Kiþinin, Tsedaka
gibi konularda kullanmak üzere kazancýndan ayýrmasý
gereken %10luk miktar.
Maaser Min Amaaser: Ya da Terumat Maaser ya da
Ma’sar Maaser. Leviler’in, Bene-Yisrael’den aldýklarý
Maaser’den ayýrarak Koenler’e verdikleri onda birlik
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bölüm. Bu, tarladan çýkan ürünün %0,98’lik bölümüdür.
Ma’sar Beema: “Hayvan Maaseri”. Sýðýr ve davardan
ayrýlarak korban olarak baðýþlanmasý gereken onda bir.
Yýlýn baþýndan itibaren doðan her onuncu hayvan verilirdi; Vayikra 27:32; Miþna – Behorot 9:1.
Ma’sar Dagan: “Tahýl Maaseri”.
Maaser Riþon: “Ýlk Maaser”. Yukarýda tanýmý yapýlan
Maaser (%9,8).
Maaser Þeni: 1. “Ýkinci Maaser”. Koenler’e Teruma,
Leviler’e de Maaser [Riþon] ayrýldýktan sonra kalan
%88,2’lik bölümden ayrýlan ikinci bir onda birlik pay
[%8.82]. Bu miktardaki ürün, Þemita döngüsünün 1,
2, 4 ve 5. yýllarýnda Yeruþalayim’e götürülüp, orada –
etraftaki halkla paylaþýlarak – tüketilmeliydi. Miktar
çoksa ve yol uzunsa, bu ürünlerin parasal karþýlýðý Yeruþalayim’e götürülmeli, orada bu parayla yiyecek ve
içecek satýn alýnmalý ve tüketilmeliydi; 14:22-27. 2.
Miþna’nýn, “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]” bölümünde,
Maaser Þeni’yi ele alan ünite.
Ma’sar Ani: “Yoksullar için ayrýlan Maaser”. Þemita döngüsünün 3 ve 6. yýllarýnda, Maaser Þeni olarak
ayrýlan ürünler, yoksullara daðýtýlmalýydý; 14:28-29;
26:12.
Þenat Amaaser: “Maaser Yýlý”. Maaser Ani ayrýlmasý
gereken 3 ve 6. yýllar.
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Maaserot: Miþna’nýn, “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]”
bölümünde, genel olarak teruma ve maaser kurallarýný
ele alan ünite.
Biur Maaserot: “Maaserlerin Yok Edilmesi”. Yedi yýllýk Þemita döngüsündeki üçer yýldan oluþan iki tarýmsal
dönemin her birinin sonunda, dönem içinde Yeruþalayim’e getirilip tüketilmesi gereken Maaser Þeni’nin, bu
yapýlmadýysa imha edilmesi.
Viduy Maaserot: “Maaser Beyaný”. Yedi yýllýk Þemita
döngüsündeki üçer yýldan oluþan iki tarýmsal dönemin
her birinin sonunda, dönem içinde tüm tarýmsal pay
ayýrma kurallarýnýn harfiyen yerine getirildiðine dair
beyan. Bkz. 26:12-15 açk.
Madiah: “Provokatör”. Terim bu kitapta, Ýr Anidahat
konusu kapsamýnda bir þehrin tamamýný putperestliðe
kýþkýrtan provokatörleri tanýmlamaktadýr.
Maftir: Þabat ve bayram günlerinde Sefer-Tora okunurken son kiþi olarak çaðrýlan ve aftarayý okuyan kiþiye verilen sýfat.
Makat Mardut: “Asilik Köteði”. DeRabanan nitelikli
bir yasaklamaya karþý hafifseyici yaklaþýmda bulunan
kiþilere Bet-Din tarafýndan disiplin cezasý olarak verilebilecek kýrbaç cezasý.
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Malhuyot: “Saltanatlar”. Roþ Aþana günü okunan
Musaf Amidasý içindeki üç ana bölümden ilki (bkz.
Zihronot ve Þofar > Þofarot). Bu bölümde, Tanrý’nýn
“Evrenin Kralý” olduðunu dile getiren pasuklardan
alýntý yapýlýr.
Mamzer: çoð. Mamzerim. f. Mamzeret. f. çoð. Mamzerot. Giluy Arayot (bkz. Arayot) sýnýfýndaki herhangi
bir iliþkiden doðmuþ olan çocuk. Bir mamzer/mamzeret
sadece mamzeret/mamzer sýnýfýndaki biriyle evlenebilir; bu sýnýfta olmayan bir Yahudi ile evlenemez (bkz.
23:3). Bir mamzerin çocuklarý da kendisi gibi mamzerdir
ve bu, ebediyen tüm nesillerde aktarýlan bir özelliktir.
Man: Bene-Yisrael’in kýrk yýllýk çöl yolculuðu boyunca yedikleri mucizevi yiyecek (bkz. Þemot 16:11 v.d.).
Mane: 1. Eski döneme ait bir aðýrlýk ölçüsü ve para
birimi. 2. Talmud döneminde 20 altýn dinar, 25 sela
[=þekel] ya da 100 zuza denk olan madeni para. BAS.
Maror: “Acý otlar”. Pesah gecesi, Mýsýr esaretinin
acýsýný simgelemek için yenen acý otlara verilen genel isim. Genelde bu amaçla marul yapraðý kullanýlýr.
Bet-Amikdaþ döneminde, Pesah-korbaný, maror ve matsa ile birlikte yenirdi; bkz. Þemot 12:8.
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Maþgiah: “Denetçi”.
Maþiah: “Meshedilmiþ”. 1. Kutsal yaðla meshedilmiþ
Koen (Vayikra 4:3) ya da krala (Þemuel I 2:10) verilen isim. 2. Gelecekte Yahudi Ulusu’nu kurtaracaðýna inanýlan Kurtarýcý. Bu kurtarýcý, ayný zamanda kral
olacaðý için Maþiah ismiyle bilinir; zira krallar yaðla
meshedilirdi. BBS.
Matenot Aniim: “Fakirlere Armaðanlar”. Tarým
ürünlerinden fakirlere býrakýlmasý gereken Pea, Leket,
Þihha, Peret, Olelot gibi paylarýn tümüne verilen ad.
Matsa: çoð. Matsot. Mayalanmamýþ hamurun piþirilmesiyle yapýlan ekmek. Un ve su ile yapýlan normal
hamurun mayalanmamasý için, fýrýna verilmeden önce
yoðrulmaya 18 dakikadan fazla ara verilmemesi gerekir. Bkz. Þemot 12:16 ve 29:2. BBS.
Matsa Aþira: “Zengin Matsa”. Unun su yerine yumurta, þarap, bal, meyve suyu ile karýþtýrýlmasýyla elde edilen hamurdan yapýlan Matsa.
Mazal: 1. Talih. 2. Kader. 3. Burç. çoð. Mazalot.
Mazal Tov: 1. Baþarý, mutluluk. 2. Bar-Mitsva, düðün
vb. vesilenin sahibine yönelik dilek sözü. Benzer þekilde Besiman Tov UvMazal Tov: “Ýyiye Alamet ve Ýyi
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Þansla [olsun]”
Mazal Ra: “Kötü Talih”.
Mazal Þahor: “Kara Talih”.
Ben Mazal: Veya Bar Mazal. “Þanslý”.
En Mazal LeYisrael: “Yisrael Ýçin Burç [Etkisi] Yoktur”. 1. Burçlarýn Yisrael üzerinde kesin bir etkisi yoktur ve Yisrael’e mensup bir kiþi, dua, mitsvalar ve doðru davranýþlarý sayesinde burçlarýn kendi üzerindeki
etkisini geçersiz kýlabilir. 2. Mecazi kullanýmda, tarih
boyunca Yahudiler’in uðradýklarý zulümlere atýfla “Yisrael’in Talihi Yok”.
Meþane Makom Meþane Mazal: “Mekânýný Deðiþtiren Talihini Deðiþtirir”. 1. Baþka bir yerde yaþamak
üzere ikametgâhýný deðiþtiren bir kiþi hayatýnda yeni
bir sayfa açmýþ olur ve önünde baþarý için yeni olanaklar ortaya çýkar. 2. Ev ya da iþ deðiþtirmiþ birine yönelik iyi dilek sözü.
Oved Kohavim Umazalot: “Yýldýzlara ve Burçlara
Tapan”. Putperestler için kullanýlan sýfat. Baþ harflerinden oluþturulan kýslatmayla Aku”m.
Melaha: çoð. Melahot. 1. Ýþ 2. Þabat günü yapýlmasý
yasak olan iþ kategorilerine verilen isim (bkz. Þemot
20:9-10 açk.). Bu iþlerin büyük çoðunluðu, Yom Tov’da
da yasaktýr (bkz. Melehet Avoda). 3. Ürün. BÞS.
478

Melehet Avoda: “Çalýþma Ýþi”. Tora’nýn Yom Tov’da
yapýlmasý yasak olan melahalar için kullandýðý terim
(bkz. Vayikra 23:7 açk.). Çevirimizde kullandýðýmýz
“bayaðý melaha” ifadesi iyi deðil, zorda kalýnarak yapýlmýþ bir çeviridir.
Melika: Korban olarak getirilen bir kuþun, ensesine
týrnak batýrmak suretiyle öldürülmesi (Vayikra 1:15).
BVS.
Menora: “Þamdan”. “Nur – Ateþ” sözcüðünden gelir
ve ýþýk verici araçlara verilen genel isimdir. Bu kitaptaki özel Menora ismi, Miþkan ve Bet-Amikdaþ’ta yer
alan, altýndan yekpare olarak yapýlmýþ yedi kollu þamdaný ve Tora metninde özellikle bu þamdanýn merkez
kolunu ifade eder; bkz. Þemot 25:31.
Mesit: “Provokatör”. Terim bu kitapta bir bireyi putperestliðe kýþkýrtan bir provokatörü tanýmlamaktadýr.
Metsora: “Tsaraat Hastasý”. Bkz. Vayikra Perek 13-14.
BVS.
Meturgeman: 1. Tercüman. 2. Eski dönemlerde büyük Hahamlar’ýn yanýnda görevli olup, Tora dersi sýrasýnda onun sözlerini halka yüksek sesle ve geniþleterek aktaran kiþi. 3. Eskiden sinagoglarda okunan Tora
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sözlerinin, Ýbranice bilmeyen genel halk tarafýndan
anlaþýlabilmesi için, bunlarý halk o sýrada konuþtuðu
dile, bazen Aramca’ya bazen de Yunanca’ya çeviren
görevli.
Mezuza: çoð. Mezuzot. 1. Kapý pervazý. 2. Hayvan derisine, belirli kurallara göre bir Sofer tarafýndan yazýlan
ve kapý pervazýna sabitlenen, Tora’dan iki bölüm: 6:49, 11:13-21. Mezuza evlerde [banyo, tuvalet ve balkon
gibi bölümler hariç] her odanýn giriþine, evin ana giriþine ve iþyerlerine, genelde bir muhafaza içinde, içeri
girerken saðda kalacak þekilde sabitlenir.
Mida Keneged Mida: “Ölçüye Karþý Ölçü”. Kiþinin,
yaptýðý iyi ya da kötü davranýþlarýn karþýlýðýný, davranýþýn kendisiyle paralel bir þekilde almasý. Kýsasa kýsas. Tanrý insanlarý ödüllendirir ya da cezalandýrýrken
Mida Keneged Mida davranýr.
Midat Hasidut: Bkz. Hasid.
Midraþ: çoð. Midraþim. 1. Öðrenim; derin araþtýrma.
2. Tora ÞeBeal Pe’nin bir bölümü. Bu tipteki öðretiler,
Tora metninin düz ve basit anlamýnýn ötesine geçerek, bazen benzetmeler, bazen de mantýk dýþý görünen
tanýmlar ve anlatýmlar kullanarak, bu þekilde belirli bir
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mesaj, öðreti ya da yönlendirmeyi amaçlar. Midraþlar
genelde çok derindir ve uzmanlýk gerektirir. Zira konuya aþina olmayan kiþi, Midraþ’ýn sýradýþý anlatým ve
üslubundan çok yanlýþ sonuçlara da varabilir. Fakat 1.
tanýmýn da ifade ettiði üzere, Midraþ, “derin araþtýrma”
ifade eder ve bunu gerektirir. 3. 2. tanýmda açýklanan
türdeki öðretilerin toplandýðý derlemelere verilen genel isim. Örneðin Midraþ Raba bu tipte bir derlemedir.
BÞS.
Mikve: çoð. Mikvaot. 1. Önemli miktarda suyun biriktiði yer. 2. Tora’nýn gerektirdiði þekilde bedenin kutsal
saflýða kavuþmasý için tümüyle daldýrýldýðý ve en az 40
sea doðal su içermesi gereken özel havuz.
Mil: [Talmud’daki kullanýmla] 2000 amaya eþdeðer
uzunluk ölçüsü. Tahminen 960-1200m.
Milhemet Mitsva: “Mitsva Savaþý”. Erets-Yisrael için,
burayý fethetmek veya savunmak için yapýlan savaþ.
Milhemet Reþut: “[Mitsva Olmayýp] Ýsteðe Baðlý Savaþ”. Milhemet Mitsva sýnýfýnda olmayan savaþ.
Minagim: tek. Minag. “Gelenek”. Mitsva uygulamasýnda yerel gelenekler.
Minag Yisrael – Tora: “Yisrael’in Geleneði Tora’dýr”.
481

Her Minag onu uygulayan cemaatin bireyleri için baðlayýcý niteliktedir.
Olam Keminago Noeg: “Dünya, Geleneði Doðrultusunda Hareket Eder”. “Böyle gelmiþ böyle gider” anlamýnda bir deyim.
Minha: çoð. Menahot. 1. Hediye; sunu. 2. Unun çeþitli þekillerde piþirildikten sonra getirilmesiyle yapýlan
bir korban türü; Korban Minha (bkz. Vayikra Perek 2
ve 6:7-11). Farklý Minha türleri için bkz. Vayikra 2:110 açk. Hayvanlarla gerçekleþtirilen bazý korbanlar da
yanlarýnda Minha ve Neseh ile getirilirdi (Nesahim). 3.
Öðleden sonra, gün batýmýna kadar olan süre. BVS.
Tefilat Minha: “Minha Duasý”. Minha vaktinde yapýlan
dua. Bu dua, akþama doðru gerçekleþtirilen Tamid-korbanýna denktir.
Minyan: “Sayý”. On yetiþkin [=13 yaþýný doldurmuþ]
Yahudi erkekten oluþan topluluk. Dualarýn, Tanrý’nýn
Kutsiyeti’ni vurgulayan, Kadiþ, Keduþa gibi bölümleri
sadece minyan olduðu takdirde söylenebilir.
Miþkan: Bene-Yisrael’in, çölde inþa ettikleri portatif
Buluþma Çadýrý; bkz. Þemot 26:1. Bkz. BÞS.
Miþmarot: tek. Miþmeret veya Miþmar. “Nöbetler”. Ýlk
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dönem peygamberleri Koen ve Leviler’i yirmi dört nöbet grubuna bölmüþlerdi ve her hafta bu gruplardan
biri tüm Koen ve Leviler’i temsilen Bet-Amikdaþ’ta görev yapardý (bkz. Vayikra 7:9 açk.). Bu nöbet gruplarýna verilen isim. Bkz. 18:8 açk.
Miþna: çoð. Miþnayot. 1. Öðreti. 2. Tora Þebeal Pe’nin
Moþe Rabenu’dan itibaren nesilden nesile aktarýlan
detay ve kurallarýnýn toplandýðý, ard arda gelen birkaç
nesil Tanna tarafýndan düzenlendikten sonra, [kýsaca
Ribi olarak adlandýrýlan] Rabi Yeuda Anasi tarafýndan
derlenerek kitaplaþtýrýlan öðretiler. Miþna, 2. yüzyýlýn
sonlarýna doðru tamamlanmýþtýr ve Talmud’un temelini oluþturur. Miþna, altý “Seder – Düzen/Bölüm/
Fasýl”dan oluþur. Her Seder alt ünitelere [Masehet; çoð.
Masahtot]; her Masehet paragraflara [Perek]; her Perek
de Miþnalar’a [Miþnayot] bölünür. 3. Miþna kitabýndaki her bir kural. BBS.
Miþpat: çoð. Miþpatim. 1. Dava. 2. Dava kararý. 3. Adalet. 4. Hak [ör. “Miþpat Abehora – Behorluk Hakký”
(21:17)]. 5. Gelenek. 6. Medeni kanun. 7. Tora’nýn
özellikle insanlar arasýndaki iliþkileri düzenleyen, ve
insan mantýðýnýn açýklamakta zorlanmayacaðý türdeki
kanunlarý. 8. Cümle.
Miþpatim: Hukuk.
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Mita Bide Þamayim: “Gökler’in [=Tanrý’nýn] Eli’yle
Ölüm”. Bu cezayý hak eden kiþi, ölümü hak etmiþtir ve
bunun ne zaman gerçekleþeceði Tanrý’nýn Takdiri’ne
kalmýþtýr. Bir açýklamaya göre bu, altmýþ yaþýndan önce
gerçekleþecek bir ölümdür.
Mitat Neþika: “Öpücükle Ölüm”. Tsadiklere özgü
olan, ruhun bedeni tereyaðýndan kýl çeker gibi kolay
bir þekilde terk etmesi.
Mitsva: çoð. Mitsvot. 1. Emir. Tanrý’nýn emri; bkz. Þemot 24:12, Devarim 4:2 vs. Tora’daki mitsvalarýn sayýsý
613’tür. 2. Ýyi ve doðru davranýþ. Sevap. BBS. BVS.
Mitsvat Ase: çoð. Mitsvot Ase. “ ‘Yap’ Emri”. Tora’nýn
“yap” þeklindeki emri. Tora’da toplam 248 tane Mitsvat
Ase vardýr. Kitapta “pozitif emirler” ifadesi geçtiðinde,
bu sýnýftaki mitsvalar kastedilmektedir.
Mitsvat Lo Taase: çoð. Mitsvot Lo Taase. kýs. Lav.“
‘Yapma’ Emri”. Tora’nýn “yapma” þeklindeki emri. Tora’da toplam 365 tane Mitsvat Lo Taase vardýr. Kitapta
“negatif emirler” ifadesi geçtiðinde, bu sýnýftaki mitsvalar kastedilmektedir.
Mitsva Abaa Baavera: “Günahla Gelen Mitsva”. Yerine getirilirken bir günah iþlenmiþ olan mitsva. Böyle
bir mitsva geçersizdir. Örneðin çalýntý bir Lulav’la mitsva yerine getirilemez.
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Mizbeah: çoð. Mizbehot. Sunak. “Zevah – Hayvan
Kesimi” sözcüðüyle baðlantýlýdýr. BVS.
Moleh: Antik çaðda Kenaaniler içinde çok yaygýn olan
putlardan biri. Yeruþalayim’deki Ben-Ýnom vadisinde
de bir tane dikilmiþti ve insanlar çocuklarýný onun için
ateþten geçirirlerdi. Bkz. Vayikra 18:21 açk.
Motsi Þem Ra: “Kötü Ýsim Çýkaran”. Evlendiði genç
karýsý hakkýnda, Kiduþin ve Ýrusin törenleri arasýnda
geçen zaman içinde zina ettiðine dair iftirada bulunan
koca. Bkz. 22:13-19.
Muhzak: “Elde Tutulan”. Tora kanunu çerçevesinde
bu, bir kiþi öldüðü sýrada elinde aktif olarak bulunan
mallarý tanýmlar. Babanýn behor oðlunun bu mallar
üzerinde diðer kardeþlerine göre iki kat pay hakký vardýr. Bkz. Rauy.
Musaf: “Ek”.
Musaf-korbaný: Özel günlerde Tamid-korbanýna ek
olarak getirilen korbana verilen isim; bkz. Vayikra 28:9
v.d.
Tefilat Musaf: “Ekleme Duasý”. Musaf-korbanýnýn
anýsýna, Þabat, Roþ-Hodeþ ve bayram günlerinde yapýlan dua. Ya da Tefilat Amusafin.
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Musar: 1. Ýhtar ya da azarlama. 2. Ceza. 3. Terbiye.
4. Etik, moral ve doðru davranýþ. Tora öðrenimindeki
konulardan biri olarak anlamý budur. BVS.
Naara: “Genç Kýz”. Alaha’ya göre 12 ile 12,5 yaþlarý
arasýnda bulunan kýz çocuðu.
Nasi: çoð. Nesiim. Baþkan. 1. Kabile, toplum ya da
halkýn liderlerine verilen isim. 2. Tora’nýn hükümdardan bahsederken kullandýðý sýfat (Vayikra 4:22). 3.
Sanedrin’in baþkanýna verilen sýfat. 4. [Günümüzde]
Cumhurbaþkaný. 5. Bulut.
Naþgaz: Hahamlarýmýz’ýn “Nida – Âdetten Dolayý Temea Olmuþ ve Gereken Arýnma Sürecinden Geçmemiþ
Kadýn”, “Þifha – [Yahudi Olmayan] Cariye”, “Goya –
Yahudi Olmayan Kadýn” ve “Zona – Fahiþe” sözcüklerinin baþ harflerinden oluþturduklarý, bir Yahudi erkek
için yasak olan dört temel iliþki. Yahudi bir erkek yalnýzca Hupa ve Kiduþin yoluyla evlenmiþ olduðu eþiyle
iliþkiye girme hakkýna sahiptir.
Nazir: f. Nezira, çoð. Nezirim, f. çoð. Nezirot. 1. Normal
yaþamdan kendisini ayýrarak, hayatýný Tanrý’ya adayan
kiþi. Bu kiþi, þarap ve üzüm ürünlerinden uzak durur,
saçlarýný kesmez; bkz. Bamidbar 6:2 v.d.; Þofetim 13:1
v.d. Genelde bu tipte bir nederde bulunan kiþi, kýsýt486

lý bir süre [çoðunlukla 30 gün] boyunca nazir olarak
kalýr. Ama tarihte tüm hayatýný nazir olarak geçirmiþ
kiþiler de vardýr (bkz. Bamidbar 6:4 açk.). 2. Seçkin,
özel; Bereþit 49:26. 3. Miþna’nýn “Naþim – Kadýnlar”
bölümünde, Nazir ve Nezirut konularýný ele alan ünite.
Nezirut: Nazirlik.
Nedava: çoð. Nedavot. “Baðýþ”. 1. Kiþinin gönülden
ve karþýlýk beklentisi olmadan yaptýðý baðýþ. 2. Fakire
verilen para baðýþý. 3. Bir Yahudi’nin, yükümlülük ya
da günah onarýmý amacýyla deðil, gönlünden koptuðu
için getirdiði korban. Kitapta “belirli bir baðýþ” olarak
çevrilen Nedava sözcüðü, belirli bir hayvaný özellikle
göstererek onu baðýþlama konusundaki bir vaadi belirtir. O hayvan ölür ya da kaybolursa, bu vaatten kaynaklanan yükümlülük de ortadan kalkar. Bkz. Vayikra
22:18 açk.
Neder: çoð. Nedarim. “Vaat”. 1. Yeminle yapýlan ve
“filanca þey olursa, þunu þunu yapacaðým” þeklindeki
ya da yasak olmayan herhangi bir þeyi kendisine yasak etmeyi amaçlayan söz; bkz. Bamidbar 30:3; Bereþit
28:20. 2. Bir Yahudi’nin genel bir vaat olarak getirmeyi vaat ettiði korban. Kitapta “genel bir vaat” olarak
çevrilen neder sözcüðü, doðrudan vaat sahibini baðlar.
Dolayýsýyla bir kiþi örneðin [bir hayvaný açýkça göster487

meden genel sözlerle] “bir Ola-korbaný getirmeyi üstleniyorum” derse, sonradan getirmeye karar verdiði
hayvan ölse ya da kaybolsa bile, yükümlülüðü ortadan
kalkmaz ve o deðerde baþka bir hayvan getirmelidir.
Bkz. Vayikra 22:18 açk. BBS.
Beli Neder: “Nedersiz”. Neder olarak kabul edilebilecek bir vaadde bulunmadan önce söylenen ve söz konusu vaadin Neder sýnýfýnda olmayacaðýný vurgulayan
sözler.
Neila: “Kilitleme”; “Kapanýþ”. 1. Bir kapýyý ya da kapaðý anahtarla kilitleme. 2. Yom Kipur’da Minha’dan
sonra, gün batýmýna çok yakýn bir vakitte okunan ek
dua.
Neseh: çoð. Nesahim. Dini bir uygulama olarak, Mizbeah üzerine bir içkinin [þarap ya da su] dökülmesi iþlemi. Bazý korbanlarýn ayrýlmaz parçasýdýr; bkz. Bamidbar
28:7 vs. BBS. Çoðul Nesahim sözcüðü bazý durumlarda
birlikte getirilen Minha ve Neseh’in her ikisini de kastedebilir.
Nisuh Amayim: “Suyla Yapýlan Neseh”. Sukot bayramý
içinde özel olarak suyla gerçekleþtirilen Neseh iþlemi;
bkz. Vayikra Kitabý, s. 532.
Nesua: Evliliðin Nisuin aþamasýný da geçmiþ, tamamen
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evli bir kadýn. Bkz. Ýrusin ve Nisuin.
Neþeh: “Faiz”. Alacaklýnýn, verdiði para ya da yiyecek
karþýlýðýnda borçludan aldýðý ek ödeme (bkz. Vayikra
25:36 açk.).
Neta Revai: “Dikimin Dördüncü [Yýlýna Ait Meyve]”.
Bet-Amikdaþ döneminde bu meyvelerin Yeruþalayim’e
getirilip orada tüketilmesi gerekirdi. Alternatif olarak
bu meyvelerin parasal karþýlýðý Yeruþalayim’e getirilebilir burada bu parayla yiyecek ve içecek alýnýp tüketilebilirdi. Neta Revai tüm kurallar açýsýndan Maaser
Þeni ile denktir.
Netilat Yadayim: “Ellerin Yýkanmasý”. Ellerdeki manevi temizliðin saðlanmasý için yapýlan yýkama. Daha
geniþ bilgi için bkz. Rabi Nisim Behar, Dini Uygulama
Rehberi.
Nevela: çoð. Nevelot. “Leþ”. 1. Bir insan ya da hayvanýn cesedi. 2. Þehita dýþýndaki bir nedenle ya da yanlýþ Þehita ile ölmüþ/öldürülmüþ hayvan. Hayvan Kaþer
bir cinsten olsa bile, yenemez.
Nevua: “Peygamberlik Ruhu”. 1. Bir peygamberin sözleri. Bunlar bir kehanet, sembollerle dolu bir vizyon ya
da uyarý þeklinde olabilir. 2. Kehanet.
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Nezek: çoð. Nezakim. “Zarar”. 1. Bir kiþinin malýna
ya da bedenine verilen zarar, maddi kayýp. 2. Bir kiþinin malýnda ya da bedeninde maddi zarara yol açma
karþýlýðýnda ödenmesi gereken tazminat.
Nida: 1. Kadýnýn âdet görmeye baþladýðý andan itibaren, bir mikveye dalarak arýnmasýna kadar olan süredeki tuma konumu. Bu süre boyunca çift fiziksel temas
anlamýyla ayrý durmalýdýr. Bu nedenle kadýn da bu süre
boyunca “uzaklaþtýrýlmýþ” anlamýna gelen nida sýfatýný
alýr “Taarat Amiþpaha – Aile Saflýðý” olarak bilinen bu
kurallar, Yahudi ailesi için hayati öneme sahiptir (bkz.
Vayikra 15:19 açk., Günümüzdeki Uygulama k.b.). 2.
Miþna’nýn “Taarot – Saflýk Kurallarý” bölümündeki,
Nida kurallarýný ele alan ünite. BVS. BAS.
Nisuh Amayim: Bkz. Neseh.
Nisuin: “Evlilik”. Ýki aþamalý olan evlilik töreninin
ikinci aþamasý. Bu aþamanýn sonrasýnda, çift, karý-koca hayatý yaþamak üzere ayný evde yaþamaya baþlayabilir; bkz. Ýrusin.
Notar: çoð. Notarot ya da Notarim. “Artýk”. Korban
etlerinin yenebilme süresi içinde yenmeyip arta kalan
parçalar. Bunlar yenemez ve yakýlýr.
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Ohel Nefeþ: “Can Yemeði”. Þabat günü yapýlmasý yasak olan 39 melahadan, yemek hazýrlamak için gerekli
olanlar. Bu melahalar Yom Tov’da yapýlabilir (bkz. Vayikra 23:7 açk.).
Ola-korbaný: “Yükselen Korban”. Mizbeah üzerinde
[Koenler’in payýna düþen derisi haricinde] tamamen
yakýlan ve duman halinde “yükselen” korbana verilen
isim; bkz. Vayikra 1:3 açk.; bkz. Vayikra 6:2 açk. BVS.
Olat Reiya: “Görünüþ [amaçlý Ola-Korbaný”. Bet-Amikdaþ zamanýnda, Þaloþ Regalim günlerinde her erkeðin
Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ’a gelip Tanrý’nýn Huzuru’nda “görünmesi” gerekirdi; Þemot 23:16 ve 34:20;
Devarim 16:16. Bu sýrada getirilen Ola-korbanýna bu
isim verilir.
Olelot: tek. Olela veya Olelet. “Kýz bebek”. 1. Baðbozumu veya zeytin toplama sonrasýnda aðaçta kalan
meyveler. 2. Sadece birkaç tane üzüm tanesi içeren
fakir bir üzüm salkýmý. Bu, Matenot Aniim adý verilen,
fakirlere býrakýlmasý gereken armaðanlar arasýndadýr.
Bkz. Vayikra 19:10 açk.
Omer: (Ayin-Mem-Reþ). çoð. Omarim. “Demet”. 1.
Pesah’ýn ikinci günü yýlýn ilk arpa ürünüyle Bet-Amikdaþ’a getirilen Minha-korbanýna verilen isim; “Omer
Atenufa – Sallanan Demet” olarak da bilinir. Bu da bir
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korban tipi olduðu için Omer-korbaný da bir alternatiftir. 2. Eskiden kuru þeyler için kullanýlan ve efanýn
1/10’una eþit bir hacim ölçüsü. Farklý görüþlere göre
yaklaþýk 2,2-3,96lt.
Omer Sayýmý: Ýbr. Sefirat Aomer. Pesah’ýn ertesi günü
Omer Atenufa’nýn getirilmesi sonrasýnda yedi hafta,
yani kýrk dokuz gün boyunca yapýlan gün sayýmý. Bu
sayýmýn bittiði gün Þavuot bayramýdýr.
Lag Laomer: Ya da Lag Baomer. “Omer’in 33. Günü”.
Omer sayýmýnýn 33. günü. Bu gün 18 Ýyar tarihine rastlar ve Rabi Þimon Bar Yohay’ýn ölüm yýldönümüdür.
Kendisi öldüðünde yas tutulmayýp, aksine düðün dernek yapýlmasýný vasiyet ettiðinden bu tarih mutlu bir
gün olarak kutlanýr. Ölümü sonrasýnda evi ýþýkla dolduðundan, kutlamalar sýrasýnda büyük ateþlerin yakýlmasý yaygýndýr. Omer sayýmýnýn yapýldýðý dönem tarihte kederli olaylara sahne olduðun için bu dönem içinde
neþeden kaçýnýlýr, örneðin yas iþareti olarak saç-sakal
kesilmez, özellikle de düðün yapýlmaz. Aþkenaz geleneðine göre bu yas uygulamalarý Lag Laomer’de sona
erer. Sefaradlar ise bunun için 34. günün sabahýný beklerler.
Onaat Devarim: “Sözle Maðduriyet”. Sözlerle baþkalarýnýn kendilerini kötü hissetmelerine neden olmak,
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onlarý sözle taciz etmek þeklindeki günah (bkz. Vayikra 25:17 açk.).
Onen: f. Onenet. 1. [Günümüzdeki kullanýmla] Yedi
yakýnýndan [anne, baba, oðul, kýz, erkek kardeþi kýz
kardeþ, eþ] biri ölmüþ ama henüz defnedilmemiþ olan
kiþinin aldýðý sýfat. Bir Onen, çeþitli muafiyet ve kýsýtlamalara uymalýdýr (bkz. Rabi Nisim Behar, Dini Uygulama Rehberi). 2. [Tora’nýn lisanýnda] Yedi yakýnýndan
birini kaybetmiþ kiþinin, [yakýný defnedildikten sonra
bile] o gün güneþ batana kadar olan konumu (bkz. Vayikra 10:12-20 açk.).
Onur Bulutlarý: Ýbr. Anane Akavod. Çöl yolculuðu
boyunca Bene-Yisrael’e eþlik ederek onlarý koruyan
yedi buluta verilen isim. Bu bulutlarýn dördü, dört yönden gelebilecek rüzgar ve diðer tehlikelere, bir tanesi
yukarýdan güneþ ve yaðmura karþý kalkan görevi görüyor, bir tanesi yürüdükleri yolu pürüzsüz hale getirip,
zararlý hayvanlarý bertaraf ediyor, yedincisi de önden
giderek yol gösteriyordu.
Orla: “Kapalýlýk; Eriþilmezlik”. 1. Sünnet öncesinde
erkek cinsel organýný örten ve sünnetle kesilen deri
(Vayikra 12:3). 2. Yeni dikilmiþ bir aðacýn, ilk üç yýl
içindeki meyvesi. Bu meyveleri yemek ve onlardan ya493

rar saðlamak yasaktýr (bkz. Vayikra 19:23-25 açk.).
Orlat Lev: “Kalbin Týkanýklýðý”. Ýnatçýlýk ve asilik.
Oþana Raba: Sukot’un yedinci ve son gününe verilen isim. Bu günle Yamim Noraim dönemi kapanýr
ve Tanrý katýndaki yargýnýn sonucu kesinleþir. Oþana
Raba gecesi boyunca uyanýk kalýp Devarim ve Teilim
kitaplarýný tamamen okuma adeti vardýr. Dua sýrasýnda merkezde tutulan Sefer-Tora’nýn etrafýnda yedi kez
tur atýlýr. Ayrýca bu günde beþ söðüt dalýnýn sembolik
olarak yere vurulmasý eþliðinde bir metin okunur.
Ov: çoð. Ovot. Bir medyumluk yöntemi (Vayikra
19:31).
Baal Ov: “Ov Ustasý”.
Para Aduma: “Kýzýl Ýnek”. Bir ölü ile temas ya da ayný
çatý altýnda bulunma nedeniyle tame konumuna girmiþ bir kiþinin arýnmasý için yapýlan törende kullanýlan kýzýl inek; bkz. Bamidbar 19:1 v.d.
Paro: Firavun. Mýsýr Kralý.
Parohet: “Ayýraç”. 1. Bet-Amikdaþ ve Miþkan’da Kodeþ
ile Kodeþ Akodaþim’i ayýran ayýraç (bkz. Vayikra Kitabý,
Ekler: Bet-Amikdaþ’ýn Planý; bkz. Þemot 26:31 v.d.).
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Pasuk: çoð. Pesukim. 1. [Tanah’ta] Cümle. 2. Tüm
Tanah için kullanýlan bir takma isim. ör. “Pasukta dendiði gibi” = “Tanah’ta yazýlý olduðu gibi”. BBS.
Pesuke Dezimra: “Þarký Pasuklarý”. Sabah duasýnda
[Þahrit], Baruh Þeamar ile Yiþtabah parçalarý arasýnda
okunan ve Tanrý’yý öven çeþitli manzumelere verilen
isim.
Pasul: “Geçersiz”. 1. Dini gerektirmelere uygun olmayan kutsal obje, korban edilmeye uygun olmayan hayvan vs. 2. [Deyimsel olarak] Uygun olmayan, kabul
edilmez davranýþ.
Pea: çoð. Peot. 1. Köþe, uç (Vayikra 19:27). 2. Taraf,
yan, yön (Bamidbar 35:5). 3. Þakaðýn kenarýndan, kulaðýn önüne sarkan saç lülesi. 4. Bir çiftçi ya da bað sahibinin, ürünlerini toplarken tarla ya da baðýnýn köþesinde biçmeden býrakmasý gereken bölge. Buradaki
ürünler fakirlere aittir. Bu gereklilik Pea mitsvasý olarak adlandýrýlýr (Vayikra 19:9). 5. Miþna’nýn “Zeraim
– Tohumlar [Ziraat]” bölümündeki, Pea kurallarýný ele
alan ünite. 6. [Günümüz Ýbranicesi’nde] Peruk.
Pegam (bekaret kaybý)
Peraþa: Ya da Paraþa. çoð. Paraþiyot. 1. Sefer Tora’nýn
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yýllýk okunuþ döngüsünde, her hafta bir ya da iki tanesi okunan bölümler. Devarim kitabýnda 11 peraþa
mevcuttur: Devarim, Vaethanan, Ekev, Ree, Þofetim,
Ki Tavo, Ki Tetse, Nitsavim, Vayeleh, Aazinu, Vezot
Aberaha. 2. Tora’da, öncesi ve sonrasýndan belirgin
boþluklar verilmek suretiyle ayrýlmýþ her bir paragrafa
verilen isim. 3. Bir kitabýn, kendi içinde konu bütünlüðüne sahip bölümü. BÞS.
Perek: çoð. Perakim. 1. Tanah’ýn paragraflarýna verilen isim. 2. Paragraf; bölüm; ünite. BBS. BVS.
Peret: 1. Baðbozumu sýrasýnda kopup salkýmlarýndan
düþen sayýlý üzüm taneleri. Bu, Matenot Aniim adý verilen, fakirlere býrakýlmasý gereken armaðanlar arasýndadýr. Bkz. Vayikra 19:10 açk. 2. Nar tanesi. 3. Bozuk
para. Krþ. Peruta.
Peruta: çoð. Perutot. 1. En küçük para birimi. 2. Eski
dönemde kullanýlan bir para birimi: 1 gümüþ peruta =
1/640 þekel. Dolayýsýyla bu son derece küçük bir miktardýr. BVS.
Pesah: Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýþý anýsýna kutlanan bayram; bkz. Vayikra 23:4; Þemot Perek 12 ve 13. “Hag Amatsot – Matsa Bayramý”, “Hag
Aaviv – Bahar Bayramý”; “Hag Aherut – Özgürlük
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Bayramý” olarak da bilinir. Pesah 15 Nisan arifesinde
baþlar ve Erets-Yisrael’de 7, Diaspora’da ise 8 gün kutlanýr. Erets-Yisrael’de ilk ve son, Diaspora’da ise ilk iki
ve son iki günler Yom Tov’dur. Bu bayramýn en önemli
özelliði hamets maddelerin yenmesinin ve bulundurulmasýnýn yasak olmasýdýr. BBS. BAS.
Pesah Agadasý: Ýbr. Agada Þel Pesah. “Pesah Anlatýsý”. Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki] gecesi Seder sýrasýnda okunan ve Mýsýr Çýkýþý olaylarýný temel alan
anlatý.
Pesah Sederi: Ýbr. Seder Lel Pesah. “Pesah Gecesi
Düzeni”. Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki] gecesi, Pesah
Agadasý eþliðinde yapýlan düzenli ritüellerden oluþan
ziyafet.
Pesah-korbaný: Ýbr. Korban Pesah. Bet-Amikdaþ döneminde Yahudi takvimine göre 14 Nisan tarihinde,
ilk yaþýndaki bir kuzu ya da oðlakla yapýlan korban
(bkz. Þemot Perek 12:2-12, 12:43-50). Buna Pesah
Riþon (Ýlk Pesah-korbaný) ya da Pesah Gadol (Büyük
Pesah-korbaný) adý da verilir.
Pesah Þeni: “Ýkinci Pesah-korbaný”. Çeþitli geçerli sebeplerle Pesah Riþon’u yapamamýþ olanlar için, ondan
tam bir ay sonra, 14 Ýyar’da yapabilecekleri Korban Pesah; bkz. Bamidbar 9:9 v.d. “Pesah Katan – Küçük Pesah” olarak da anlandýrýlýr.
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Pesuke Dezimra: Bkz. Pasuk.
Pesule Amukdaþin: “Geçersiz Kutsallar”. Korban
edilmek üzere Bet-Amikdaþ’a baðýþlanarak kutsal nitelik kazanmýþ, fakat sonradan korban olmaya uygunluðunu ortadan kaldýran bir kusur edinmiþ hayvanlar.
Bkz. 12:15 açk.
Peþara: “Uzlaþma”. Bir mahkemede taraflarýn, davanýn kanunun gerektirdiði þekilde görülmesine gerek kalmadan önce aralarýnda vardýklarý uzlaþma. Bkz.
6:18 açk.
Peygamber: Ýbranice Navi. Yüksek manevi düzeylere
ulaþmýþ ve bu sayede Tanrý’nýn kendisi ile temas kurmasýna hak kazanmýþ kiþilere verilen sýfat. Tanrý bu
kiþiler aracýlýðýyla halka mesajlar ya da uyarýlar gönderebilir. Bu kiþiler ayrýca gelecek ya da manevi dünyalarla ilgili vizyonlar tecrübe edebilirler. Tarihte, peygamberlik ruhuna (Nevua) hak kazanmýþ çok sayýda
kiþi olmuþtur. Bunlarýn çok büyük bir bölümü kiþisel
bazda Tanrý ile temas etmiþlerdir. Bizlerin “peygamber” olarak tanýdýðý peygamberlerin ortak özellikleri
ise, Tanrý tarafýndan halka “tüm zamanlarý ilgilendiren” mesajlar vermek üzere görevlendirilmiþ olmalarýdýr. Tanah’ta adý “peygamber” sýfatýyla geçen tüm pey498

gamberler böyledir. Ancak tüm peygamberler onlarla
sýnýrlý deðildir ve Tanah’ta ismi geçmeyen de birçok
peygamber olmuþtur.
Pidyon: “Fidye” ya da “Fidye Karþýlýðýnda Kurtarmak”. Bet-Amikdaþ’a adanmýþ canlý ya da cansýz mallarýn, üzerlerindeki “kutsal” etiketinden kurtarýlmalarý
karþýlýðýnda verilen parasal karþýlýk. Bu iþlemle söz konusu mal üzerindeki kutsiyet, karþýlýk olarak verilen
paraya aktarýlmýþ olur ve kendisi serbest kalýr. Yine de
bazý durumlarda, bir noktada kutsal göreve ait olduklarý için, bu canlý ya da nesnelerin kullanýmýnda bazý
kýsýtlamalar öngörülebilir. BÞS.

Pidyon Aben: “Oðul Ýçin Verilen Fidye” ya da “Oðulun Fidye Karþýlýðýnda Kurtarýlmasý”. Anne ya da babasý Koen ya da Levi ailesine mensup olmayan bir behorun, yaþamýnýn 31. gününde bir Koen’e 5 gümüþ þekel
[= Talmud lisanýnda 5 sela] verilerek “kurtarýlmasý”
için yapýlan tören. Her behor Tanrý’ya ait olduðundan
kutsal iþlere adanmýþtýr. Fakat bu görevler Koenler tarafýndan yapýldýðý için, behor oðullarýn bu görevlerden
sembolik bir fidye ile azat edilmesi gerekir; bkz. Þemot
13:13 açk. Eski Ýstanbul geleneði 6 gümüþ kaþýk verilmesi þeklindeydi.
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Pigul: 1. Ýðrenç, bayat, zamaný geçmiþ, bozulmuþ vs.
2. Niyete baðlý nedenlerle geçersiz hale gelmiþ bir korban (bkz. Vayikra 7:18 açk.).
Purim: Pers Ýmparatorluðu döneminde, Ester ve Mordehay’ýn liderliðindeki Yahudiler’in, baþvezir Aman’ýn
buyruðuyla yok edilmekten, doðal görünen mucizevi
“rastlantýlar” sonucu kurtulmalarýnýn anýsýna, sursuz
þehirlerde 14 Adar, [Yeoþua zamanýnda] surlu olanlarda 15 Adar tarihinde kutlanan sevinçli bayram.
Artýk yýllarda bayram, ikinci Adar [=Veadar] ayýna
kaydýrýlýr. BVS.
Rabenu: Öðretmenimiz. Moþe için kullanýlan sýfat:
“Moþe Rabenu”.
Raþa: çoð. Reþaim. 1. Kötü; kötülük eden; günahkâr.
2. Mahkemede haksýz çýkan kiþi; suçlu. 3. Pesah Agadasý’ndaki dört çocuktan isyankâr olaný. BBS.
Rauy: 1. Kabil, belirli bir þeye uygun. 2. Yaraþýr. 3. Seçilmiþ, atanmýþ. 4. Müstahak. 5. Henüz elde olmayan,
ama kanunen müstahak olunan mal. Örneðin miras.
Bkz. 21:17 açk.
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Reem: Uzun ve görkemli boynuzlarý olan bir hayvan.
Kimliði hakkýnda farklý görüþler vardýr (bkz. Bamidbar
23:22 açk.).
Reþit Agez: “Ýlk Kýrkýlan Yün”. Her yýl koyun cinsi
hayvanlardan kýrkýlan yünden ayrýlýp Koenler’e verilmesi gereken ilk kýsým.
Reviit: çoð. Reviiyot. “Dörtte bir”. 1/4 log. Yaklaþýk
105-137,6 ml.
Ripuy: “Tedavi”. 1. Bir hastanýn saðlýðýna kavuþmasýný
saðlamak. 2. Bir kiþinin, bedensel zarar vermiþ olduðu
bir baþkasýnýn tedavi masraflarýný karþýlamasý þeklindeki tazminat türü.
Riþon Letuma: Bkz. Tuma.
Roþ Aþana: Yahudi takvimine göre yýlbaþý. Tiþri ayýnýn
ilk gününde, bu vesileyle yapýlan bayram; bkz. Vayikra
23:23. Bu günde Tanrý insanlarý yargýlar ve gelecek yýl
ile ilgili kararlarýný belirler. BBS.
Roþ Hodeþ: çoð. Raþe Hodaþim. Yeni ayýn ilk günü;
bkz. Þemot 12:1 açk. Uygulamada, eðer bir ay, 29
günden oluþuyorsa, sonraki ayýn Roþ Hodeþi, o ayýn ilk
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günüdür. Ama eðer ay 30 günden oluþuyorsa, sonraki
ayýn Roþ Hodeþ’i iki gündür: Biten ayýn son günü ve
baþlayan ayýn ilk günü.
Erev Roþ Hodeþ: “Roþ Hodeþ Arifesi”.
Ruah Akodeþ: “Kutsiyet Ruhu”. 1. Þehina’ya verilen takma bir isim. 2. Yüksek dereceye ulaþmýþ bir insanýn, gelecekle ilgili öngörüde bulunmasýný saðlayan
peygamberlik ruhundan biraz daha düþük bir yetenek.
[Hýristiyan inancýndaki Kutsal Ruh kavramýyla bunun
ilgisi yoktur.]
Safek: Þüphe, belirsizlik.
En Safek: “Þüphe Yok”. Kesin.
Beli Safek: “Þüphesiz”.
Sefek Sefeka: “Þüphenin þüphesi”. Hafif belirsizlik.
Sefek Sefeka Lekula: “Þüphenin þüphesi – Hafife”.
Kanundaki belirsizliðin hafif olduðu durumlarda hafif
uygulama geçerlidir.
En Safek Motsi Mide Vaday: “Þüphe, Gerçeði Bertaraf Etmez”. Þüpheli bir þey, kesinliði bilinen bir þeye
üstün gelemez.
Sanedrin: çoð. Sanedraot. [Eski Yunanca Synedrion –
“Konsey; meclis; danýþma kurulu” sözcüðünden] II.
Bet-Amikdaþ dönemindeki, halkýn 71 ileri geleninden
oluþan kanuni merkezi organ. Ayný zamanda Yisrael’in
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en yüksek adli mercii. Ýsmini II. Bet-Amikdaþ döneminde almýþ olmasýna karþýn, Moþe Rabenu zamanýndan
itibaren her dönemde bir Sanedrin var olmuþtur; bkz.
Bamidbar 11:16-17; bkz. Þemot 3:16 açk.; Devarim
17:9. BBS.
Sanedre Ketana: Yani Küçük Sanedrin. 23 Sanedrin
üyesinden oluþan ve idam istemli davalara bakan mahkeme. Bet-Amikdaþ’ta, Küçük Sanedrin’in toplandýðý
iki yer vardý. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Bet-Amikdaþ’ýn
Planý.
Satan: Tanrý’nýn meleklerinden biri. Görevi, insanlarý
günaha teþvik etmek, Tanrý’nýn yolundan uzaklaþtýrmaya gayret etmek ve daha sonra Tanrý’nýn önünde
onlara karþý savcýlýk yapmaktýr. Tam sözcük anlamý
“yoldan çýkarýcý” ya da “suçlayýcý” þeklindedir. Ayný zamanda cinlerin Aþmeday ya da Samael olarak bilinen
baþkanýdýr. Ayný zamanda “Malah Amavet – Ölüm
Meleði”dir. Baþka inançlardaki “Tanrý’ya baþ kaldýran
ve O’na karþý savaþmak için insanlarý günaha teþvik
edip güç toplayan Þeytan” kavramý, Yahudilik dýþý bir
inançtýr. Yahudilik’teki Satan, diðer tüm melekler gibi
Tanrý’nýn bir kuludur ve temel iþlevi, insanlarýn birer
robot deðil seçim hakkýna sahip varlýklar olmasýný saðlamaktýr.
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Sea: çoð. Seim ya da Sein. Eski dönemde hem sývýlar
hem de katýlar için kullanýlan bir hacim ölçüsü. Yaklaþýk 7,3-13,3lt.ye denktir.
Seder: 1. Düzen. 2. Pesah gecesi yapýlan yemekli kutlama düzenine verilen isim. Bkz. Pesah > Pesah Sederi.
Sefaradlar: Ýbranice “Sefarad – Ýspanya” sözcüðünden
gelir. Ýspanya, Portekiz, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika kökenli Yahudiler’e verilen isim.
Sefer-Tora: Bkz. Tora.
Sehah: Bir sukanýn üstünü örtmekte kullanýlan dal ve
benzeri þeylerden oluþan malzeme.
Sekila: “Taþlama”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
Sela: (Sameh-Lamed-Ayin). 1. Eski zamanlarda kullanýlan ve þekele denk olan bir aðýrlýk ölçüsü. 2. Eski
dönemlerde kullanýlan bir para birimi.
Semiha: (Sameh-Mem-Yod-Haf-E). 1. Yaslama. 2.
Destek; dayanak. 3. Onay. 4. Yan yana olma durumu.
5. Bir kiþinin öðretmen ya da Haham olarak görev yapabileceðine tanýklýk eden onay belgesi; diploma. 6.
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Korban olarak getirilen hayvanýn baþýna elleri dayama
iþlemi.
Serefa: “Yakma”. 1. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
2. Yangýn.
Simanim: tek. Siman. “Ýþaretler”. [Bu kitaptaki kullanýmla:] Þehita sýrasýnda kesilen, hayvanýn yemek ve
soluk borularý.
Simhat Bet Aþoeva: “Su Çekme / Su Çekilen Yer Þenliði”. Sukot’un ikinci gününde, Mizbeah’ta gerçekleþtirilen “su ile Neseh” iþlemi için Þiloah kaynaðýndan su
çekilmesi vesilesiyle Bet-Amikdaþ’ýn kadýnlar avlusunda gerçekleþtirilen þenlikler (bkz. Vayikra 23:40 açk.).
Simhat Tora: Bkz. Tora.
Sofer: 1. Yazar. 2. Ya da Sofer STa”M. Sefarim [Kitaplar: Sefer Tora vs.], Tefilin ve Mezuza gibi kutsal objelerin içeriðini, Yahudi kurallarýna uygun bir þekilde
yazan, bu konuda eðitim ve diploma sahibi kiþi. BBS.
Sota: “Sapmýþ [Kadýn]”. 1. Kocasýna ihanet ettiðine dair güçlü þüpheler olan bir kadýn; bkz. Bamidbar
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5:11-31. 2. Miþna’nýn, “Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, Sota konumundaki bir kadýnla ilgili kanunlarý ele
alan ünitesi.
Suka: çoð. Sukot. “Çardak”. 1. Genelde güneþten korunmak için kalas, aðaç dallarý, yaprak gibi malzemeler kullanýlarak yapýlan, geçici oturma amaçlý yapý. 2.
Yahudiler’in, Sukot bayramý öncesinde, Tora kanunun
belirlediði kurallar doðrultusunda evlerinin yanýnda,
[üstü tamamen açýk] balkonunda ya da çatýsýnda yaptýklarý, üzerini aðaç dallarý ve yapraklarla kapadýklarý
ve bayramýn yedi gününü geçirmek için kullandýklarý
çardak. 3. Miþna’nýn, “Moed – Bayram” bölümündeki,
Sukot bayramý ve ona baðlý kurallarý ele alan ünitesi.
Bkz. Sukot.
Sukot: “Çardaklar [Bayramý]”. Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýþýndan sonra, çölde çardaklarda oturtmasý anýsýna kutlanan bayram; bkz. Vayikra
23:34, 23:42. “Hag Aasif – Hasat Bayramý” olarak da
bilinir. 15 Tiþri günüdür; bir önceki gece baþlar ve 7
gün kutlanýr. Sukot’un en önemli özelliði, bir hafta boyunca Sukalar’da yaþanmasý ve bereketli ürün alýnacak bir sene için dualarda Arbaat Aminim ile sembolik
hareketler yapýlmasýdýr.
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Þaatnez: “Yün-Keten Karýþýmý”. 1. Yün ve keten
karýþýmýyla dokunmuþ kumaþ (bkz. Vayikra 19:19
açk.). 2. Uyumsuz iki þeyin birleþimi için kullanýlan
deyim.
Þabat: 1. Haftanýn yedinci günü. Tam anlamý “iþi býrakmak”týr; bkz. Bereþit 2:1-3 açk. Bu günde melaha
adý verilen yaratýcý karakterli 39 ana kategorideki iþleri
yapmak yasaktýr; bkz. Þemot 20:8 v.d. “[Bene-]Yisrael
iki Þabat’ý Alaha’ya göre kutlasalar, hemen kurtarýlýrlar” (Talmud – Þabat 118b). 2. Hafta; bkz. Vayikra
23:15. 3. Ýþ yapmanýn yasak olduðu Yom Tovlar için
de kullanýlýr; bkz. Vayikra 23:15. 4. Þemita yýlý için de
“Þabat Yýlý” tanýmý vardýr; bkz. Vayikra 25:4. 5. Bu yýla
ait ürünler de bu þekilde tanýmlanabilir; bkz. Vayikra
25:6 açk. BÞS. BVS.
Þabat Þuva: Ya da Þabat Teþuva. Roþ Aþana ile Yom
Kipur arasýna rastlayan Þabat. Bu þekilde adlandýrýlmasýnýn sebebi o gün okunup Þuva sözcüðüyle baþlayan
aftaradýr. Diðer alternatif göre sebep, o Þabat gününün
Aseret Yeme Teþuva döneminin içine rastlamasýdýr.
Þahrit: Ya da Þaharit. “Sabah”. BVS.
Tefilat Þahrit: “Sabah Duasý”. Sabah yapýlan
Tamid-korbanýna denktir.
Þalom Alehem: 1. “Barýþ/Selamet Üzerinizde [Ol507

sun]” anlamýna gelen selamlama sözü. 2. Kaynaklarýmýza göre Þabat akþamý sinagogdan eve dönüþte
kiþiye biri iyi biri de kötü iki melek eþlik eder. Ev ortamý Þabat’a uygunsa, etraf derli toplu, masa kurulu ise
iyi melek her hafta böyle olmasýný diler ve kötü melek
“Amen” demek zorunda kalýr. Aksi durumda ise roller
deðiþir. Bu melekleri selamlama amacýyla bir manzume okunur ve bu manzume de Þalom Alehem sözleriyle
baþladýðý için bu isimle anýlýr.
Þaloþ Regalim: “Üç Bayram”. Üç Hac. [“Ayak” anlamýnda da olan] “Regel” sözcüðü “kez/defa” anlamýndadýr (bkz. Bamidbar 22:28) ve yýlýn üç vaktinde, Bene-Yisrael’in Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ’a gelerek
yaptýklarý bayramlarý ifade eder; krþ. Þemot 23:14
ve 23:17. Bu üç bayram, Pesah, Þavuot ve Sukot’tur.
Bet-Amikdaþ zamanýnda özel korbanlarýn yapýldýðý bu
bayramlar, günümüzde de özel dualarla kutlanýr. BÞS.
Þavuot: Ýbranice “Þavua – Hafta” sözcüðünden, “Haftalar [Bayramý]”. Pesah’ýn ikinci gününden itibaren
sayýlan yedi haftanýn tamamlanýþýnýn ardýndan kutlanan bayram; 16:9-10. Tora’nýn Sinay daðýnda Bizzat
Tanrý tarafýndan tüm Bene-Yisrael’e verildiði gündür
(Talmud – Þabat 86b). Bu günde Bene-Yisrael Tanrý’ya
baðlýlýk yemini etmiþ, Tanrý da Bene-Yisrael’i Kendi
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Halký olarak alacaðýný bildirmiþtir. Bayramýn isminin
sebebi, bu karþýlýklý yeminler [Þevuot] de olabilir. Bu
bayram ayný zamanda [yýlýn ilk buðday hasadýnýn yapýldýðý dönemde olmasý nedeniyle] “Hag Akatsir – Ürün
Biçme Bayramý” ve [Bet-Amikdaþ’a Bikurim’in getirildiði bayram olmasý nedeniyle] “Hag Abikurim – Turfanda Bayramý” ya da “Yom Abikurim – Turfandalar
Günü” olarak da bilinir. Bu günde, yýlýn yeni çýkan
meyveleri Bet-Amikdaþ’a getirilirdi. Þaloþ Regalim’den
biri olan Þavuot, bir Yom Tov’dur ve Erets-Yisrael’de
bir, Diaspora’da ise iki gün kutlanýr.
Þehina: Tanrý’nýn Kutsal Varlýðý; Tanrý’nýn Onuru.
Sözcük anlamý “Barýnmak; barýnýþ”týr; bkz. Þemot
25:5, 29:45. BBS.
Þehita: “Hayvan Kesimi”. Yahudi kanununa göre hayvanýn kesileceði býçaktan, kesiliþ þekline kadar her þey
titiz kurallara baðlýdýr. Yanlýþ bir kesim, hayvaný terefa
yapmaya yetecektir. Þehita’da, hayvanýn boynu – nefes ve yemek borularý [=Simanim] – omurgaya kadar,
býçaðýn bir gidiþ-geliþiyle kesilmelidir. Hayvan kesimi
konusunda sadece Þehita diplomasý olan kiþi [=Þohet] yetkilidir. BVS.
Þekel: çoð. Þekalim. Eski dönemde, altýn ve gümüþ gibi
509

deðerli metaller için kullanýlan bir aðýrlýk birimi. Normal þekel 7,17-11,4gr. kadardýr. BVS.
Þelamim-korbaný: “Barýþ Korbaný”. Kiþinin, Tanrý’ya
teþekkür etmek veya bir neder ya da nedavayý ödemek amacýyla yaptýðý korban. Þelamim-korbanýnýn bir
bölümü Mizbeah’ta yakýlýr, çoðunluðu ise, getiren tarafýndan yenirdi; bkz. Vayikra Perek 3 açk. ve Vayikra 7:11-36. Normal þartlarda Þelamim-korbaný gönüllü
olarak getirilir. Ancak bayramlarda yapýlan zorunlu
Hagiga-korbaný da bir Þelamim-korbanýdýr.
Þelamim-kesimi: Ýbr. Zevah Þelamim. Þelamim-korbaný için kullanýlan baþka bir isim. çoð. Zivhe Þelamim.
Þema: Tanrý’nýn ‘Bir’liðini ilan eden ve Yahudi inancýnýn temellerini oluþturan parça. Sabah ve akþamleyin Þema okumak, doðrudan Tora’nýn bir emridir; 6:7.
Sabahleyin Þema söyleme vakti, Þaot Zemaniyot’a göre
günün ilk üç saatidir. Geceleyin ise yýldýzlarýn çýkýþýndan itibaren söylenir. Þema üç paragraftan oluþur: 6:49, 11:13-21 ve Bamidbar 15:37-41. BBS.
Þemini Hag Aatseret: “[Sukot’un baþýndan sayýldýðýnda] Sekizinci [güne rastlayan] Durdurma/Toplanma/
Ýmtina Bayramý”. Sukot’un yedi gününü takip eden ve
bu bayramý “durduran”; sona erdiren bayram; Bamid510

bar 29:35 (bkz. Vayikra 23:36 açk.). 22 Tiþri tarihine rastlar ve [Erets-Yisrael’de] bu günde artýk Suka’da
oturulmaz [Diaspora’da ise ilk gün oturulur ama beraha
söylenmez (Rambam)]. Erets-Yisrael’de tek gün kutlanýr ve ayný zamanda Simhat Tora kutlamasý yapýlýr.
Diaspora’da ise bayram iki gündür ve ilk gün Þemini
Hag Aatseret iken, Simhat Tora kutlamasý ikinci gün
yapýlýr.
Þemita: çoð. Þemitot. “Býrakma, terk etme, feragat
etme”. Tora’nýn emrine göre, Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e giriþinden itibaren, her yedinci yýl Þemita yýlýdýr.
Bu yýlda toprak nadasa býrakýlýr, ekim-dikim yapýlmaz
ve ürün toplanmaz. Yine bu yýlýn sonunda, tüm borçlar
affedilir. Hem bu mitsvaya hem de bu mitsvanýn uygulandýðý yýla Þemita adý verilir (bkz. Vayikra Perek 25).
BVS.
Þemone Esre: Bkz. Amida.
Þeniyot Laarayot: Bkz. Arayot.
Þete Alehem: “Ýki Ekmek”. Þavuot bayramýnda, yeni
yýla ait ilk buðday hasadýyla piþirilerek Bet-Amikdaþ’a
getirilen toplumsal Minha-korbaný. Bu, hamets ekmek olarak getirilen tek Minha türüdür (bkz. Vayikra
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23:17). Lehem Bikurim olarak da adlandýrýlýr.
Þevet: (Þin-Bet-Tav). 1. Oturuþ. 2. Mola. 3. Zorunluluktan dolayý iþ kaybý. 4. Bir kiþinin, bir baþkasýna
vermiþ olduðu bedensel zarar nedeniyle onun iþ kaybýndan doðan zararý karþýlamasý þeklindeki tazminat.
Þevut: Ýmtina. 1. Ýþten el çekme. Þabat günü dinlence.
2. Hahamlarýmýz’ýn, Þabat kanunlarýný koruma amacýyla koyduklarý ek kýsýtlamalar. Þabat kanunlarý hakkýndaki DeRabanan gezeralar.
Þiduhin: Veya Þiduhin. “Söz”. Gelin ve damat adaylarýnýn ve ailelerinin evlilik konusundaki kararlarýný
resmileþtiren gayriresmi anlaþma. Bu aþamada müstakbel gelin ve damat arasýnda henüz evlilik baðýna
dair baðlayýcý bir durum yoktur. Bkz. Ýrusin ve Nisuin.
Þihha: 1. Unutkanlýk. 2. Hasat sýrasýnda tarlada unutulmuþ olan ve sahibinin geri dönerek almayýp fakirlere býrakmasý gereken demetler. Bkz. 24:19
Þiluah Aken: “Kuþ Yuvasýndan Gönderme”. Tora’nýn,
bir yuvadan yavru kuþlarý veya yumurtalarý almadan
önce anneyi uzaklaþtýrma konusundaki emri. Bu emir
belli þartlar altýnda geçerlidir. Bkz. 22:6-7.
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Þiva Asar BeTamuz: “17 Tamuz”. Bu tarih, geçmiþte
birçok üzücü olaya sahne olmuþtur. Hahamlarýmýz bu
sebeplerle söz konusu günü oruç günü olarak ilan etmiþlerdir. Bkz. 9:17 açk.
Þiva Denehamata: “Teselli Yedilisi”. Tiþa BeAv’dan
Roþ Aþana’ya kadar olan yedi Þabat günü okunan ve
genel olarak teselli sözleri içeren yedi aftaraya verilen
genel ad.
Þofar: çoð. Þofarot. Genelde koç boynuzundan yapýlan
[ama sýðýr haricindeki baþka hayvanlarýn boynuzundan
da yapýlabilen], eski dönemde ordunun toplanmasý ya
da bayramlarýn ilaný için kullanýlan üflemeli alet. Roþ
Aþana bayramýnda Þofar çalmak, Tora’nýn bir emridir
(bkz. Bamidbar 29:1). Yom Kipur’da ise Þofar çalýnarak
yüce günün bitiþi ilan edilir. Ayrýca Yovel yýlýnda da,
kölelerin serbest kalýþýný ilan etmek için ülke çapýnda
Þofar çalýnýrdý (bkz. Vayikra 25:9).
Þofarot: “Þofarlar”. Roþ Aþana günü okunan Musaf
Amidasý içindeki üç ana bölümden üçüncüsü (bkz.
Malhuyot ve Zihronot). Bu bölümde, Tanah’taki Þofar
sesi temasýný içeren pasuklardan alýntý yapýlýr.
Þohet: Bkz. Þehita.
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Þomer Hinam: “Ücretli Emanetçi”. Bkz. Þemot 22:614 açk.
Þomer Sahar: “Ücretsiz Emanetçi”. Bkz. Þemot 22:614 açk.
Þomeret Yavam: “Yavam Bekleyen”. Kocasý ardýnda
evlat býrakmadan ölmüþ olduðundan kayýnbiraderlerinden biriyle Yibum evliliði yapmayý [veya alternatif
olarak Halitsa yapýlmasýný] bekleyen dul kadýn.
Taanit: çoð. Taaniyot. “Eziyet”. 1. Oruç. Bedene, onu
yiyecek ve içecekten mahrum býrakarak yapýlan eziyet.
2. Miþna’nýn, “Moed – Bayram” bölümündeki, özellikle yaðmur yokluðu sonucunda Sanedrin tarafýndan
ilan edilen oruçlarý ve diðer türdeki oruçlarý konu alan
ünitesi. BVS.
Taarat Amiþpaha: “Ailenin Saflýðý”. Yahudi ailesinin temelini saðlayan saflýk kurallarý. Bu kurallar, evin
hanýmýnýn âdet dönemine baðlýdýr ve âdet baþlangýcýndan, kadýnýn mikveye dalmasýna kadar olan sürede
eþlerin fiziksel anlamda ayrýlýðýný gerektirir (bkz. Vayikra 15:19 açk., Günümüzdeki Uygulama k.b.).
Tahanunim: tek. Tahanun. “Yakarýlar”. 1. Yakarýþ;
merhamet dilekleri. 2. Normal günlerde Þahrit ve
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Minha dualarýnda Amida’nýn ardýndan okunan ve günahlar konusunda affedilme dileklerini içeren parça.
Takana: 1. Tamir, deva, eksik tamamlama, iyi yönded deðiþiklik. 2. Halkýn iyiliði için konan kanun. 3.
Hahamlarýmýz’ýn halk içindeki uyumu saðlama veya
koruma amacýyla koyduklarý ek kanunlar. Bkz. 17:11
açk.
Talmid Haham: çoð. Talmide Hahamim. “Hahamlar’ýn
Öðrencisi” veya “Akýllý Öðrenci”. Tora öðrenen ve bu
konuda bilgili ve yetkili kiþi. Haham.
Talmud: 1. Öðrenim. 2. Tora Þebeal Pe için kullanýlan
ve Miþna, Gemara, Tosefta, Midraþlarý içinde barýndýran genel isim. Bazý durumlarda sadece Gemara için
de kullanýlýr. BÞS.
Talmud Tora: Bkz. Tora.
Tame: f. Temea; çoð. Temeim; f. çoð. Temeot. kar. Taor.
1. Bir tuma kaynaðýndan etkilenmiþ kiþi. Bkz. Tuma.
2. Kaþer olmayan hayvan; 14:7. 3. Kötü ve yozlaþmýþ
kiþilere verilen bir aþaðýlama sýfatý; Yeþayau 52:1. BBS.
Tamid-korbaný: “Daimi Korban”. Günde iki kez, sa515

bah ve akþam olmak üzere yapýlan toplumsal Ola-korbaný. Bkz. Bamidbar 28:1-8; Þemot 29:38-44.
Tanah: TaNa”H. Tora, Neviim ve Ketuvim sözcüklerinin baþ harflerinden oluþturulmuþ sözcük.
Taor: f. Teora; çoð. Teorim; f. çoð. Teorot; kar. Tame.
Tame olmayan saf kiþi.
Tartemar: 25 þekele denk eski bir Yunan para ve aðýrlýk birimi. Farklý görüþlere göre 180-285gr. arasýndadýr.
Tefah: çoð. Tefahim. “Yumruk”. Ya da Tofah. Dört
parmaða denk uzunluk ölçüsü. Yaklaþýk 8-10cm. BVS.
Tefila: 1. Dua. 2. Amida. 3. Tefilinin iki parçasýndan
her biri. BAS. Bkz. 10:20 açk.
Tefilin: Þabat ve bayram günleri haricinde her gün
sabah duasýnda sol kola ve baþa yerleþtirilen; içinde
Tora’dan dört bölümün (Þemot 13:1-10, 13:11-16,
Devarim 6:4-9, 11:13-21) yazýlý olduðu parþömenler
bulunan, hayvan derisinden yapýlmýþ iki siyah renkli
küp kutu. Bu kutulardan çýkan deri þeritler, kutularýn
yerleþtirilmesini ve baðlanmasýný saðlarlar ve kendilerine göre kurallara sahiptirler. BBS.
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Tefilin Þel Yad: “Kol Tefilini”. Kola takýlan Tefilin.
Tefilin Þel Roþ: “Baþ Tefilini”. Baþa takýlan Tefilin.
Tehelet: 1. Bir mavi tonu. 2. Eskiden hilazon adý verilen bir deniz hayvanýndan elde edilen ve tsitsitin ipliklerinden birinin boyanmasýnda kullanýlan mavi boya.
Geniþ bilgi için bkz. Bamidbar 15:38 açk.
Tehiyat Ametim: “Ölülerin Diriliþi”. Ýleride ölülerin
tekrar dirileceðine dair Yahudi inancý.
Telat Defuranuta: “Sýkýntý/Felaket Üçlüsü”. Þiva Asar
BeTamuz ile Tiþa BeAv arasýndaki üç Þabat günü okunan aftaralar. Bu aftaralarda peygamberlerin çok sert
ikaz ve azarlamalarý okunur.
Temea: bkz. Tame.
Tenufa: “Sallayýþ; Yukarý Kaldýrýþ”. Çeþitli þeylerin
Tanrý’nýn Huzurunda “kutsal” konumuna geçmesini
simgeleyen bazý hareketlere bu isim verilir. Bkz. Vayikra 7:13 açk.
Tere Asar: “Düzine”. Tanah’ýn Neviim kýsmýndaki 12
adet kýsa kitaba verilen genel ad. Bu kitaplar, Oþea,
Yoel, Amos, Ovadya, Yona, Miha, Nahum, Habak517

kuk, Tsefanya, Hagay, Zeharya, ve Malahi’dir.
Terefa: çoð. Terefot. “Yýrtýlmýþ, parçalanmýþ, kesilmiþ”.
1. Yýrtýcý bir hayvan tarafýndan öldürülmüþ hayvan. 2.
Þehita kurallarýna aykýrý bir þekilde kesilmiþ hayvan. 3.
Kaþer olmasýný engelleyen bir hastalýk, lezyon vs. tespit
edilen hayvan. 4. Tora’nýn verdiði Kaþerut iþaretlerine
(Vayikra Perek 11) uygun olmayan tüm hayvanlara
verilen genel isim.
Teruma: çoð. Terumot. 1. “Baðýþ”. Tam anlamýyla
“yükseltme; kaldýrma”; çünkü kutsal amaçlarla baðýþlanan bir eþya, alelade olmaktan çýkýp, daha yüksek bir
düzeye yükselmiþtir; bkz. Þemot 29:27 açk. 2. Tarým
ürünlerinden ayrýlýp Koenler’e verilmesi gereken yaklaþýk %2 oranýndaki pay (bkz. Vayikra Perek 22). Buna
Teruma Gedola (Büyük Teruma) adý da verilir. 3. Genel olarak Tora’nýn [gerek tarým ürünlerinden, gerek
hayvanlardan gerekse de korbanlardan ayrýlýp] Koenler’e verilmesini emrettiði her türlü pay da bu isimle
adlandýrýlýr. 4. Tenufa hareketlerinde olduðu gibi bir
þeyi, kutsiyete adamayý belirten yujarý kaldýrma hareketi. BVS.
Terumat Maaser: “Maaser Baðýþý”. Leviler’in, halktan aldýklarý Maaser Þeni baðýþýndan ayýrýp Koenler’e
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verdikleri onda birlik pay; bkz. Maaser > Maaser Min
Amaaser.
Terumot Umaaserot: “Terumalar ve Maaserler”.
Tarým ürünlerinden ayrýlmasý gereken paylarýn tümüne verilen genel isim.
Teþuva: Sözlük anlamý “dönüþ/kaynaða geri geliþ”tir.
Yahudi geleneksel dilindeki anlamý ise “piþmanlýk duymak, hatadan vazgeçmek, doðru yola dönmek” þeklindedir. “Teþuva yapmak/Teþuva’ya dönmek” þeklinde
kullanýlýr.
Baal-Teþuva: çoð. Baale-Teþuva; f. Baalat-Teþuva f.
çoð. Baalot-Teþuva. “Teþuva Sahibi”. Teþuva yapan
kiþi.
Aseret Yeme Teþuva: “10 Teþuva Günü”. Roþ Aþana
ile baþlayýp Yom Kipur ile sona eren on gün. Teþuva
yapmak her ne kadar yýlýn her günü mümkünse de, bu
günlerdeki hava ve manevi ortam bunu kolaylaþtýrýr
niteliktedir.
Þaare Teþuva Leolam Petuhim: “Teþuva kapýlarý daima açýktýr”.
Bimkom ÞeBaale Teþuva Omedin, Tsadikim Gemurim Enam Omedin: “Kusursuz Tsadikler bile
Baale-Teþuva’nýn düzeyinde deðildir”. Bu, Hahamlarýmýz’ýn, Teþuva yapmanýn önemini belirten bir de519

yiþidir.
Tevel: (Tet-Bet-Lamed). Ýçinden henüz teruma ve
maaser ayrýlmamýþ olan tarým ürünlerine verilen ad.
Tiþa Beav: Ýbrani takvimine göre “9 Av”. Bu gün, tarih boyunca Yahudiler için bir yas günü olarak bilinir.
Bu günde meydana gelen felaketler sebebiyle Yom Kipur’daki kurallara göre oruç tutulur. BBS.
Toda-korbaný: “Þükran korbaný”. Bu, Þelamim tarzý bir
korbandýr ve belirli durumlardaki þükran duygularýný
ifade etme amacýyla getirilir (bkz. Vayikra 7:12 v.d.
açk.).
Toheha: “Sert Ýhtar / Azarlama”. 1. Ceza, sýkýntý. 2.
Tora’nýn, Bene-Yisrael’in Tora’ya uygun yaþamamalarý
durumunda yüzleþmek durumunda kalacaklarý ceza ve
lanetleri listeleyen iki bölümüne (Vayikra 26:14-46 ve
Devarim 28:15-69) verilen ad.
Tora: 1. Yasa (bkz. Bereþit 26:5). 2. “Oraa – Eðitim/
Rehberlik” sözcüðüyle baðlantýlý olarak “Öðreti”. 3.
Tanrý’nýn, Moþe Rabenu’ya dikte ettiði ve Bene-Yisrael’e verdiði, Yahudilik’in temel kitabý. Bereþit, Þemot,
Vayikra, Bamidbar ve Devarim kitaplarýndan oluþan
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beþli. “Torat E-lo-im – Tanrý’nýn Yasasý” (Yeþayau
24:26), “Torat Moþe – Moþe’nin Yasasý” (Malahi 3:22),
“Torat Emet – Gerçek Yasa” (Nehemya 9:13) olarak
da bilinir. BBS.
Tora Þebihtav: “Yazýlý Tora”. Tora’nýn beþ kitabý. Bazý
durumlarda tüm Tanah için de kullanýlýr.
Tora Þebeal Pe: “Sözlü Tora”. Moþe’nin, doðrudan
Tanrý’dan öðrenerek halka tüm detaylarýna kadar
açýkladýðý, Yazýlý Tora’daki emirlerin tüm uygulamalarý, öðretiler, gelenekler, kurallar. Bkz. Talmud.
Sefer-Tora: “Tora Kitabý”. Tora’nýn, hayvan derisi üzerine, usta bir Sofer tarafýndan, özel bir mürekkeple ve
belirli çok titiz kurallara göre yazýlý olduðu tomar.
Simhat Tora: “Tora Sevinci”. Tora’nýn yýllýk okunma
döngüsünün tamamlanýþý sebebiyle yapýlan kutlama.
Bu günde Tora’nýn son peraþasý olan Vezot Aberaha
okunur ve hemen ardýndan ilk peraþa Bereþit’e baþlanýr.
Þemini Hag Aatseret bayramýna dahildir ve Erets-Yisrael’de bu bayramýn tek gününde, Diaspora’da ise, ikinci
günde kutlanýr; bkz. Þemini Hag Aatseret.
Talmud Tora: 1. Tora Öðrenimi. “Tora öðrenimiyle
meþgul kiþi kadar özgür insan yoktur” (Miþna – Pirke
Avot 6:2). 2. Tora öðrenimi veren kurumlar için kullanýlan genel isim.
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Tsaar: 1. Acý, sýkýntý, keder. 2. Bir kiþinin, bedensel
zarar vermiþ olduðu bir baþkasýna çektirdiði acý nedeniyle ödemesi gereken tazminat türü. BVS.
Tsadeket: Bkz. Tsadik.
Tsadik: çoð. Tsadikim; f. Tsadeket; f. çoð. Tsadikot; kar.
Raþa. 1. Tanrý’dan korkan, Tora’nýn tüm mitsvalarýný
yerine getiren; 2. Adaleti iþleten; dürüst; 3. Haklý.
BBS.
Tsaraat: Bazý manevi eksiklikler nedeniyle ortaya çýkan ve cüzzam benzeri belirtileri olan rahatsýzlýk; bkz.
Vayikra 13:1 v.d.
Tsitsit: Dört köþeli elbiselerin köþelerine baðlanmasý
gereken iplik düðümleri ve saçaklar; Bamidbar 15:37
v.d. Bu emrin yerine getirilmesi için, sabah dualarýnda
dört köþesinde tsitsit olan bir dua þalý [“Talit Gadol –
Büyük Talit”] ve gün boyu giysilerin altýnda yer alan
dört köþeli ve tsitsit baðlý bir iç kýyafeti [“Talit Katan
– Küçük Talit”] giyilir. Ama bunun dýþýnda, dört köþeli
baþka elbiseler söz konusuysa, giymeden önce onlara
da tsitsit baðlamak gerekir. Dörtten çok köþeli giysilerin sadece dört köþesine tsitsit baðlanýr. Dört köþesi
bile olmayan elbiseler ise bundan tamamen muaftýr.
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Tsiyon: 1. Yeruþalayim ve Yeuda krallýðýna verilen bir
sýfat. 2. Yisrael’e verilen bir sýfat. 3. Erets-Yisrael’e verilen bir sýfat.
Avle Tsiyon: “Tsiyon’un Yaslýlarý”. Tsiyon için yas tutanlar.
Bat Tsiyon: “Tsiyon Kýzý”. Peygamberlerin Yeuda topraklarýnda oturan Yisrael ulusu mensuplarý için kullandýklarý bir sýfat. Veya “Betulat Bat Tsiyon – Bakire
Tsiyon Kýzý”.
Tsom Gedalya: Ya da Tsom Gedalyau. “Gedalya
Orucu”. I. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýnýn ardýndan Babil
imparatoru Nevuhadnetsar tarafýndan Erets-Yisrael’in
valiliðine atadýðý Gedalyau ben Ahikam’ýn, bir suikast
sonucu öldürülmesi anýsýna 3 Tiþri tarihinde tutulan
oruç. Bu olayýn ardýndan Yahudiler’in neredeyse tümü
Erets-Yisrael’den sürülmüþtür.
Tu Beav: “15 Av”. Tarihte çeþitli mutlu olaylara sahne olan bir gün. Ayrýntýlar için bkz. Bamidbar 36:12
açk.
Tu Biþvat: “15 Þevat”. Aðaçlar ve onlarla ilgili kurallar için yýlbaþý niteliðindeki tarih.
Tuma: Kiþiyi Bet-Amikdaþ’a girmekten ve kutsal ni523

telikli yiyecekleri yemekten alýkoyan manevi durum.
Bkz. Vayikra Perek 12’nin baþýndaki açýklamalar. BBS.
BVS. BAS.
Av Atuma: çoð. Avot Atuma. “Baba Tuma”. Birinci
derecede tuma kaynaðý. Böyle bir kaynak, temas yoluyla insan ve eþyalara tuma aktarýr ve onlarý Riþon Letuma derecesinde tame yapar. Örneðin, bir ölüyle temas
etmiþ kiþi, bir metsora, ya da bazý hayvanlarýn leþleri bu
tipte tuma kaynaklarýdýr.
Riþon Letuma: “Tumadan Birinci Derecede Etkilenmiþ Olan”. Bir Av Atuma’nýn temasý sonucu tame [ve
tuma kaynaðý] olmuþ kiþi ya da eþya. Bu derecedeki bir
tuma kaynaðý, temas halinde sadece yiyecek ve içecekleri tame yapabilir [insan ve eþyalarý ise yapmaz].
Tuma veTaara: “Tuma ve Saflýk”. Alaha’nýn tuma ve
ondan arýnma konusundaki dalý.
Tumim: Bkz. VeTumim.
Ulam: “Salon”. Bet-Amikdaþ’ýn Kodeþ bölümünün
önündeki giriþ salonuna verilen ad.
Urim: Bkz. Urim VeTumim.
Urim VeTumim: Koen Gadol’un göðsüne yerleþtirilen
Hoþen’in kat yeri içine konan, Tanrý’nýn Kutsal Ýsimleri; bkz. Þemot 28:30 açk.
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Viduy: “Ýtiraf”. 1. Gerçeði kabullenmek, eski bir hatayý, ona baðlý detaylarýyla açýklamak. 2. Kiþinin günahlarýný itiraf ettiði duaya verilen isim.
Viduy Pe: “Aðýz Ýtirafý”. Sadece aðýzdan yarým yamalak yapýlan ama gerçek olmayýp piþmanlýk içermeyen
itiraf.
Viduy Maaserot: Bkz. Maaser.
Yakýlan-korban: Ýbranice Ýþe. “Eþ – Ateþ” sözcüðüyle
baðlýdýr ve korbanlarýn yakýlan kýsýmlarýný ifade eden bir
terimdir. Çevirimiz boyunca bu sözcüðü “yakýlan-korban” ifadesiyle karþýlamaya çalýþtýk.
Yamim Noraim: “Heybetli Günler”. Elul ayý ile kendisini hissettirmeye baþlayan, Roþ Aþana ile devam edip,
on Teþuva gününü tamamlayan Yom Kipur’da doruða
ulaþan Tanrýsal yargý dönemi. Oþana Raba da bu döneme dâhil kabul edilir.
Yavam: Kardeþi ardýnda evlat býrakmadan ölmüþ olup
onun dul eþiyle evlenmesi beklenen adam.
Yefat Toar: “Güzel Görünümlü Kadýn”. Tora’nýn, savaþta esir düþmüþ yabancý bir güzel kadýn için kullandýðý sýfat. Bkz. 21:10-14 açk.
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Yeþiva: 1. Oturuþ; 2. Toplantý; 3. Hahamlar’ýn Tora
öðrenimi ya da araþtýrma amacýyla bir araya gelmeleri.
4. Tora öðrenilen okul. BBS.
Yetser Ara: “Kötü Dürtü”. Ýnsaný kötülüðe, zarar vermeye, kýskançlýða, nefrete, günaha vs. teþvik eden zayýf
yaný; bkz. Satan.
Yetser Atov: Ýyi Eðilim. Ýnsaný iyiliðe, adalete, yardýmseverliðe, sevgiye vs. teþvik eden yaný.
Yevama: Ya da Yevemet. Ardýnda evlat býrakmadan
ölen bir erkeðin, kayýnbiraderiyle Yibum evliliði yapacak olan dul karýsý.
Yibum: Çocuksuz ölen bir erkeðin karýsýnýn, o erkeðin
kardeþlerinden biri ile evlenmesi (bkz. 25:5 v.d.).
Yideoni: çoð. Yideonim. Bir medyumluk yöntemi (Vayikra 19:31).
Baal Yideoni: “Yideoni Ustasý”.
Yihud: 1. Belirli bir þeye özel kýlma. 2. Baþkalarýnýn
bulunmadýðý bir yerde tek baþýna veya bir baþkasýyla
baþ baþa kalmak. Birbiriyle evli olmayan bir erkekle
kadýnýn bu þekilde baþ baþa kalmasý yasaktýr. Bkz. Vayikra 18:6 açk., Yaklaþmayýn k.b. 3. Tanrý’nýn ‘Bir ve
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Tek’ oluþu.
Beyihud: “Özellikle”.
Yihudo Þel Olam: “Evrenin Tek Olaný”. Tanrý’ya verilen bir sýfat.
Emunat Ayihud: “Tek Tanrý Ýnancý”.
Yirat Aoneþ: “Ceza Korkusu”. Tanrý’ya, verebileceði
cezalar nedeniyle duyulan korku. Bkz. 10:12 açk.
Yirat Aromemut: “Haþmet Korkusu”. Tanrý’ya, heybet ve haþmeti vesilesiyle duyulan saygýyla karýþýk derin bir çekinme ve huþu duygusu. Bkz. 10:12 açk.
Yirat Aþem: “Tanrý Korkusu”. Veya Yirat Þamayim
(Gökler Korkusu). Bkz. 10:12 açk.
Yisrael: 1. Yaakov’un soyundan gelen ulus; Bene-Yisrael. 2. Koen ya da Levi olmayan Yahudi.
Yiuþ: Ümit kesme. Kayýp mallara dair kanunlar dâhilinde, bir malý kaybeden kiþinin ondan ümit kesmesinin kanuni gerektirmeleri vardýr.
Yom Abikurim: Bkz. Þavuot.
Yom Kipur: Ya da Yom Akipurim. “Kefaret/Onarým
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Günü”; bkz. Vayikra 23:26-32. Tiþri ayýnýn 10’u. Yýlýn
en kutsal günüdür ve bu günde, Yahudiler oruç tutup
gün boyu af için dua ederler. “Yom Kipur’da, yemek,
içmek, ferahlatýcý bir þeyler sürmek, eþlerarasý iliþkide
bulunmak, deri ayakkabý giymek ve yýkanmak yasaktýr” (Miþna – Yoma 8:1). BBS.
Yom Tov: “Ýyi Gün”. Bayram günü. Þaloþ Regalim ve
Roþ Aþana’da iþ yapmanýn yasak olduðu günler. Þabat’tan farklý olarak, Yom Tov’da “Ohel Nefeþ – Yemek
Ýhtiyacý” için gereken iþler yapýlabilir; Þabat günü yapýlamaz. BBS.
Yom Tov Þeni Þel Galuyot: “Sürgünlerin Ýkinci Yom
Tovu”. Her bayramda Diaspora’da kutlanan ikinci Yom
Tov’a verilen isim.
Yovel: Yedi Þemita yýlýný takip eden 50. yýl. Bu yýlda,
geçmiþ 49 yýl içinde el deðiþtirmiþ tüm topraklar eski
sahiplerine geri döner ve tüm Yahudi köleler serbest
kalýr; bkz. Vayikra 25:10.
Zaken Mamre: “Asi Haham”. Sanedrin’in kararýna aykýrý bir uygulama talimatý veren Tora otoritesi. Bkz.
17:12-13.
Ziburit: Düþük kaliteye sahip tarým arazisi.
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Zihronot: “Hatýralar”. Roþ Aþana günü okunan Musaf
Amidasý içindeki üç ana bölümden ikincisi (bkz. Malhuyot ve Þofar > Þofarot). Bu bölümde, Tanah’taki
“hatýrlama” temasýný içeren pasuklardan alýntý yapýlýr.
Bunun nedeni, Roþ Aþana’nýn, “Yom Azikaron –
Hatýrlama Günü” olmasý ve Tanrý’nýn, insanlarý yargýladýðý bu günde, yapýlan her þeyi “hatýrýna getirerek”
tek tek deðerlendirmesi.
Zimun: “Davet”. Üç ya da daha fazla erkeðin birlikte
yediði ekmekli bir öðünün sonunda, Birkat Amazon’a
baþlamadan önce yapýlan davet prosedürü.
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